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EFRWP - Krótka historia Fundacji
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
rozpoczął swoją działalność 11 października
1990 roku w wyniku umowy pomiędzy rządem
polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

Fundacja była pionierem przemian na polskiej wsi, tworząc pierwsze projekty
gazyfikacji, telefonizacji i instalacji wodnokanalizacyjnych w gminach wiejskich. Współ-
finansowała i nadal współfinansuje budowę m.in. dróg, obiektów szkolnych, wodocią-
gów i kanalizacji, a także projektów inwestycyjnych w zakresie MSP na terenach wiej-
skich. W celu dodatkowego wspierania przedsiębiorczości wiejskiej Fundacja utwo-
rzyła w 2005r. pierwszy działający wyłącznie na terenach wiejskich fundusz poręcze-
niowy: Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Obecnie główną sferą działalności Fundacji są
projekty edukacyjne w różnych dziedzinach, kierowane przede wszystkim do dzieci
i młodzieży, ale również do dorosłych mieszkańców terenów wiejskich.

Rosnącą rolę w realizacji projektów szkoleniowych odgrywa utworzone stara-
niem Fundacji w Grodnie k. Międzyzdrojów Centrum Współpracy Międzynarodowej,
przystosowane także do realizacji konferencji i sympozjów. W ostatnich latach rośnie
znaczenie Fundacji jako think tanku skupiającego naukowców różnych dziedzin z wielu
ośrodków akademickich w Polsce, którzy opracowują raporty, analizy oraz proponują
rozwiązania najbardziej istotnych problemów społecznogospodarczych związanych
z rozwojem polskich i europejskich terenów wiejskich.

Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR) zostało utworzone w celu wypracowywa-
nia rozwiązań i stanowisk istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa, nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. W ramach FIR powoły-
wane są zespoły skupiające niezależnych ekspertów i specjalistów. Działalność FIR
koncentruje się na projektach badawczych, przygotowywaniu analiz, raportów i opra-
cowań naukowych. Forum to również aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat
przyszłości obszarów wiejskich, organizacja konferencji i debat.
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1. Wprowadzenie

Stosunki prawno własnościowe w Polsce ukształtowały się z Piastów. Powsta-
nie wielkiej własności ziemskich, zostały zniesione na prawie polskim, niemieckim
i wołoskim [Schram 1991]. Osadnicy otrzymali zgodnie z przyjętym prawem zasie-
dzenia określone powierzchnie do zagospodarowania. I chociaż nie byli właściciela-
mi tylko użytkownikami nadanego im gruntu, w miarę rozwoju demograficznego
dzielili między swoich potomków, co potwierdzają mapy byłego katastru austriac-
kiego [Noga 1977].

Po uwłaszczeniu włościan w XIX wieku, a na badanym terenie byłego zaboru
austriackiego w Galicji chłopi zostali uzyskali prawo własności do użytkownika gruntu
w 1848 [Noga 1977]. Rozwój demograficzny ludności wiejskiej, podwójne dziedzi-
czenie ziemi z linii matki i ojca oraz brak zatrudnienia poza rolnictwem na badanym
terenie decydował, że ziemia stanowiła podstawę egzystencji człowieka. Ten fakt
powodował podział ziemi, tworząc szachownicę gruntów we wsi [Kocent Zieliński
1907]. Rabczuk [Rabczuk 1968], wyodrębnił szachownicę międzywioskową a wła-
ścicieli nazwał różniczanami. Noga [Noga 1977, 1985a, 1985b, 1988, 2004] wyod-
rębnił podział zamiejscowych mieszkających poza wsią i różniczan miejscowych
posiadających grunty w innych wsiach. Ten podział własnościowy szachownicy grun-
tów, w przedmiotowym ujęciu przestrzennym, uzależniony był od urzeźbienia tere-
nu, podwójnego dziedziczenia z linii ojca i matki oraz sprawiedliwego podziału ob-
darowywanych dzieci.

We wsiach nizinnych pierwotny układ uległ podziałowi wzdłuż działek, granic
zasięgu prawa własności, wytwarzający wstęgowy układ gruntów we wsi. Ten stan
wynikał ze sprawiedliwego podziału, gdyż każdy z dzieci otrzymywało jednakową
wartość gleby użytku gruntowego i o tym samym oddaleniu od siedliska. Te same
zasady obowiązywały przy podziale w terenach urzeźbionych, z tą różnicą, że po-
dział następował prostopadle do dłuższych granic prawa własności, wytwarzając dra-
binkowy układ gruntów we wsi.

Te dwa układy przestrzenne gruntu we wsi różnią się wielkością i kształtem
działek ewidencyjnych. W układach wstęgowym działki są o większej powierzchni
i wydłużonym kształcie a w drabinkowym są małe powierzchnie o kształtach regu-
larnych prostokątów [Leń 2010]. Te dwa układy jednoczy brak dostępu drogą
z siedliska (20-70% liczby działek) [Noga, Błaż 2011]. Istniejące układy gruntowe
stanowią bardzo wadliwy warsztat pracy rolników, których sami nie mogli zmienić.
Jedyną możliwością naprawy tego warsztatu pracy rolnika jest przeprowadzenie sca-
lenia i wymiany gruntów.

W Polsce za pierwsze scalenie można uznać reformę rolną pod nazwą „Pomierna
Włoczna” wykazana z inicjatywy króla Zygmunta Augusta w dobrach wielkoksiążę-
cych na Litwie i Podlasiu w latach 1557-1561. W wyniku tej reformy wyznaczono dla
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każdego gospodarstwa chłopskiego trzy pola po 10-12 morgów, przeprowadzono regu-
lację granic wsi, zniesiono serwituty i scalono pozostałe grunty dla podziału ich na fol-
warki. Wykonane geodezyjne prace wzorowane były na literaturze francuskiej [Szymań-
ski 1972, Leń 2010]. W okresie zaborów na ziemiach polskich nie wykonano żadnych
scaleń gruntów.

Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. rozpoczęto prace scale-
niowe wydając ustawę w 1923 r. [Ustawa 1923] i rozporządzenie [Rozporządzenie
1924]. Według tej ustawy scaleniu podlegały grunty rozdrobnione i rozproszone.
Scalenia dokonano poprzez przekształcenie w obszary odpowiadające wymogom pra-
widłowego gospodarowania, drogą wymiany między właścicielami. Za nadmiernie
wydłużone przyjmowano działki, których długość przekraczała szerokość większą
niż 15 razy. W latach 1923-1938 w Polsce scalono gruntów chłopskich o powierzch-
ni 5422329 ha. Największy obszar gruntów scalonych wynosił w województwie bia-
łostockim (114482 ha), co stanowiło 21,1% ogólnej scalonej powierzchni.

W 1949 r. nastąpiła wymiana gruntów w oparciu o wydany dekret w tej spra-
wie [Dekret 1949]. W 1955 r. wydano zarządzenie Ministra Rolnictwa nr 249
o wymianie gruntów, ustalając szczegóły tego postępowania, a w 1962 r. ukazała się
ustawa zmieniająca dekret o wymianie gruntów [Ustawa 1962]. Dopiero w 1968 r.
wznowiono prace scaleniowe wydając ustawę o scaleniu i wymianie gruntów [Usta-
wa 1968], której głównym celem była likwidacja szachownicy gruntów, ale tylko na
obszarach scalonych. Ustawa ta nie pozwala na wymianę gruntów pomiędzy osoba-
mi fizycznymi. Ten zapis nie pozwalał na likwidowanie szachownicy międzywiosko-
wej gruntów.

Transformacja ustrojowa, która rozpoczęła się w latach 80-tych obejmuje swym
zasięgiem również regulacje dotyczące sektora rolnego. Jednym z porozumień
ustrzycko-rzeszowskich były zmiany w scaleniach gruntów, co sprawiło wydanie
ustawy w 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów [Ustawa 1968] i instrukcji technicz-
nej [Instrukcja 1983].

Ustawa ta zmieniła dotychczasową technologię wykonywania prac scaleniowych.
Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć, obrót gruntami między uczestnikami sca-
lenia w formie kupna sprzedaży, wymianę gruntów między osobami fizycznymi. Jed-
nak z możliwości wymiany gruntów między osobami fizycznymi nie korzystało się
przy likwidacji międzywioskowej szachownicy gruntów w procesie scalenia. Ustawa ta
została znowelizowana w 1989 r. i 2013 r. Zmiany wprowadzone w 2013 r. rozszerzy-
ły definicje uczestnika scalenia, który rozumiany jest jako podmiot realizujący inwe-
stycję celu publicznego na obszarze scalenia.

Rozszerzono katalog gruntów, które mogą podlegać scaleniu poprzez:
a) dopuszczenie możliwości zmiany granic terenów zabudowanych,
b) ustanowienie wojewody organem wyższego stopnia w stosunku do starosty,
c) zwiększenie katalogu prac scaleniowych z urzędu,
d) sprecyzowanie zasady ekwiwalentu gruntów,
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e) unieważnienie wydzielenia gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej,
które są w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych lub Gminy.

Wprowadzenie tych zmian nie wpłynęło na zwiększenie prac scaleniowych.
W latach 1968-1983 scalono 3 870 068 ha. W okresie 1984-2016 scalony obszar
gruntów wynosił tylko 645 592 ha, co stanowi 16,6% obszaru scalenia w poprzed-
nim okresie.

Mimo znaczących środków uzyskanych na dofinansowanie scalenia i wymiany
gruntów a w szczególności na zagospodarowanie poscaleniowe nie przyniosło za-
mierzonego efektu a zwłaszcza na terenie o bardzo wadliwej szachownicy gruntów
jakie występuje w województwie podkarpackim.

Z tak pojętych przesłanek wynika cel pracy przeprowadzonych badań, aby
sprawdzić przyczyny tego stanu, które są bardzo ważnym zagadnieniem dla struktu-
ry gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego. Kompleksowe prace scale-
niowe i wymiany gruntów należą do skomplikowanych i złożonych gdyż dotyczą
rozwiązań społecznych, osób indywidualnych, jak również wpływają na aspekty eko-
logiczne, techniczne i ekonomiczne [Van Duin R 1962], poprawiając warunki pracy
i życia rolnika.
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2. Ogólna charakterystyka rolniczej przestrzeni
produkcyjnej województwa podkarpackiego

Problemy zróżnicowania regionalnego rolnictwa i obszarów wiejskich są uważa-
ne obecnie za bardzo istotne w aspekcie polityki regionalnej w Unii Europejskiej.
Zjawisko zróżnicowania regionalnego rolnictwa danego obszaru jest widoczne w aspek-
cie ekonomicznym, społecznym czy przestrzennym, a także w wymiarze produkcyj-
nym, czego odzwierciedleniem jest zagospodarowanie ziemi i przestrzenne zróżnico-
wanie dotyczące głównych roślin uprawnych w postaci struktury zasiewów. Potencjał
rolnictwa w kraju zdeterminowany jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej, jest
wykorzystywany w sposób zróżnicowany w wydzielonych regionach [Kuś, Madej 2002].
Każda z grup województw (regionów) posiada określoną specyfikę i realizuje inną
strategię rozwoju rolnictwa, wyrażającą się relacjami intensywności organizacji i in-
tensywności produkcji [Krasowicz, Igras 2003]. Ponadto stopień wykorzystania rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej w danym regionie kształtuje się pod wpływem różnych,
wzajemnie powiązanych czynników zespołowych, wśród których główną rolę odgry-
wają nie tylko czynniki o charakterze przyrodniczo-agrotechnicznym, ale także struk-
turalno-organizacyjnym i ekonomicznym. Należy jednak dodać, że dodatni lub ujem-
ny wpływ tych czynników na produkcyjność rolniczą wyodrębnionych obszarów tj.
województw, powiatów, gmin czy nawet gospodarstw występuje w różnym nasileniu
[Kuś, Madej 2002; Rudnicki, Jaskulski, Tyrankiewicz-Czaplewska 2008].

Rolniczą przestrzeń produkcyjną stanowi ziemia w powiązaniu, z agroklima-
tem, rzeźbą terenu i warunkami wodnymi. Ziemia jest podstawowym czynnikiem pro-
dukcji rolniczej i jej podstawą fizyczną. W przeciwieństwie do trwałych środków pro-
dukcji, nie ulega dekapitalizacji w procesie produkcyjnym. Jedną z jej specyficznych
cech jest niepomnażalność, polegająca na tym, że powierzchnia ziemi nadającej się do
rolniczego wykorzystania jest ograniczona i nie można jej powiększać. W rzeczywi-
stości zachodzi proces wręcz odwrotny – wskutek przejmowania ziemi na różne cele
pozarolnicze jej powierzchnia ogólna wciąż się zmniejsza [Rudnicki 2008].

Przestrzeń produkcyjną rolnictwa można określać zarówno pod względem ilo-
ściowym, jak i jakościowym.

W ujęciu ilościowym wyraża ją liczba hektarów powierzchni ogólnej lub po-
wierzchni użytków rolnych. Natomiast oceny jej jakości i przydatności rolniczej (wa-
loryzacji) dokonuje się za pomocą syntetycznego wskaźnika stanowiącego sumę punk-
tów za jakość poszczególnych elementów tej przestrzeni (tab. 2.1).

Wskaźnik ten dla średniej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w kraju
wynosi 66,6 punktów, z czego przypada na: jakość i przydatność rolniczą gleb
– 49,5 pkt., agroklimat – 9,9 pkt., rzeźbę terenu – 3,9 pkt. i warunki wodne – 3,3 pkt.
(ryc. 2.1).
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Ryc. 2.1. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wwrpp)
w punktach [Witek, Górski, Kern 1994].

Województwo podkarpackie posiada ogólnie korzystne warunki przyrodnicze
dla produkcji rolniczej (tab. 2.2).

Tabela 2.1. Waloryzacja jakości środowiska dla potrzeb rolnictwa [Witek, Górski, Kern
1994].

Tabela 2.2. Rolnicza przestrzeń produkcyjna według województw [Witek, Górski, Kern
1994].
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Uśredniony wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi
70,4 punktów, co daje podkarpackiemu pod tym względem miejsce wśród grupy
5 województw o wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, takich jak opol-
skie (81,4 pkt.), dolnośląskie (74,9 pkt.), lubelskie (74,1 pkt.) czy kujawsko-po-
morskie (71,0 pkt).

Na przeciwnym biegunie znajdują się 4 województwa o najniższej jakości tej
przestrzeni, w tym 2 województwa położone w środkowej części kraju, o najgorszych
warunkach naturalnych dla rolnictwa (55,0 – 62,3 pkt): podlaskie (55,0 pkt), mazo-
wieckie (59,9 pkt), łódzkie (61,9 pkt) i lubuskie (62,3 pkt), (ryc. 2.2).

Ryc. 2.2. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
[Witek, Górski, Kern 1994].

2.1 Wielkość i struktura gospodarstw rolnych

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim nie
jest korzystna, występuje bardzo duże rozdrobnienie ziemi a według danych GUS
[GUS 2016] funkcjonuje obecnie 126,5 tys. gospodarstw rolnych.

Tabela 2.3. Gospodarstwa rolne w 2016 roku [GUS 2016].
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Gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha jest w województwie 6 575 (ok.
5,0%). Wykorzystują one 36,7% wszystkich użytków rolnych. Natomiast gospo-
darstw o powierzchni do 5 ha użytków rolnych jest 111 442 i użytkują one 44,7%
ziemi uprawnej. Przeciętna powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa wyniosła
w województwie 4,29 ha (tab. 2.3). Spośród 16 województw, podkarpackie pod wzglę-
dem średniej wielkość gruntów rolnych w gospodarstwie, zajmuję 15 miejsce, wy-
przedzając jedynie województwo małopolskie [ARiMR].

Niemal co drugie gospodarstwo w województwie podkarpackim jest mniej-
sze niż 2,0 ha (39,3%), natomiast 83,1% jest mniejsze niż 5,0 ha, co przesądza
o niskiej efektywności ekonomicznej większości z nich. Analogiczne wartości dla
Polski wynoszą 20,0 i 52,2%. Warto zauważyć, że gospodarstw od 5,0 do 20,0 ha
w kraju jest około 38,3%, natomiast w regionie podkarpackim około 14,9% (ryc.
2.3).

Ryc. 2.3. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego
w 2016 roku [GUS 2016].

2.2 Użytkowanie gruntów rolnych

Według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [GUGiK] powierzch-
nia geodezyjna województwa podkarpackiego wyniosła 1784,6 tys. ha. Stanowi to 5,7%
terytorium Polski i lokuje województwo pod względem wielkości powierzchni na
11 miejsce w kraju.

Z ogólnej powierzchni województwa grunty rolne zajmują 52,3%, grunty leśne
oraz zadrzewione i zakrzewione 41,5%, tereny komunikacyjne 3,0%, grunty zabudo-
wane i zurbanizowane 1,8%, grunty pod wodami 1,2%, użytki ekologiczne 0,1%
i tereny różne 0,1% (ryc. 2.4).
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Ryc. 2.4. Kierunki wykorzystania (%) powierzchni geodezyjnej województwa
podkarpackiego w 2016 roku [GUGiK].

Użytki rolne według GUS [GUS 2016] w województwie podkarpackim zajmo-
wały 575,3 tys. ha, tj. 32,2% powierzchni województwa. Gospodarstwa indywidualne
użytkowały 549,6 tys. ha użytków rolnych, tj. 95,5% powierzchni użytków rolnych
województwa, a gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobo-
wości prawnej posiadały 25,7 tys. ha użytków rolnych (ryc. 2.5).

Ryc. 2.5. Struktura użytków rolnych w dobrej kulturze (%) w gospodarstwach rolnych
w województwie podkarpackim w 2016 roku [US 2016].

W ogólnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych, 560,7 tys. ha
zajmowały użytki rolne w dobrej kulturze (97,5%). Pozostałe użytki rolne zajmowały
14,6 tys. ha, tj. 2,5% powierzchni ogółem użytków rolnych. W powierzchni użytków rol-
nych będących w dobrej kulturze – grunty pod zasiewami w gospodarstwach rolnych zaj-
mowały 303,9 tys. ha i stanowiły 54,2% powierzchni. Powierzchnia gruntów ugorowanych
wyniosła w 2016 r. 16,1 tys. ha i stanowiła 2,9% powierzchni użytków rolnych w dobrej
kulturze. Uprawy trwałe utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, zgodnie z normami
w gospodarstwach rolnych, zajmowały 11,9 tys. ha, tj. 2,1% użytków rolnych w dobrej kul-
turze. Trwałe użytki zielone zajmowały 223,2 tys. ha i stanowiły 39,8% użytków rolnych
w dobrej kulturze oraz 38,8% użytków rolnych ogółem. W ogólnej powierzchni użytków
rolnych w dobrej kulturze 5,6 tys. ha (1,0%) zajmowały ogrody przydomowe [US 2016].
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W strukturze zasiewów zboża ogółem (zboża podstawowe z mieszankami zbo-
żowymi, gryka, proso i inne zbożowe oraz kukurydza na ziarno) zajmowały 227,2 tys.
ha, tj. 74,8% zasiewów ogółem (w kraju uprawa zbóż stanowiła 70,6% ogólnej po-
wierzchni zasiewów). W strukturze zasiewów zbóż ogółem, zdecydowanie przeważały
pszenica, kukurydza na ziarno, pszenżyto oraz jęczmień i owies. Powierzchnia upra-
wy ziemniaków (bez powierzchni w ogrodach przydomowych) wyniosła 22,3 tys. ha
i stanowiła 7,4% ogólnej powierzchni zasiewów w województwie ha, tj. o 8,4%. Wśród
roślin przemysłowych przeważała uprawa rzepaku i rzepiku (73,2% powierzchni prze-
mysłowych). Powierzchnia upraw roślin pastewnych (łącznie z kukurydzą na zielonkę
oraz z mieszankami zbożowo-strączkowymi na ziarno) wyniosła 12,9 tys. ha, co sta-
nowiło 4,3% ogólnej powierzchni zasiewów (ryc. 2.6).

Ryc. 2.6. Struktura zasiewów i powierzchnia uprawy zbóż (%) w gospodarstwach
rolnych województwa podkarpackiego w 2016 roku [US 2016].

2.3 Specyficzne cechy Podkarpacia wpływające
na rozwój rolnictwa

Podkarpacie jest jednym z regionów południowo-wschodniej Polski zaliczanych
do słabiej rozwiniętych gospodarczo i niewykorzystujących w pełnym stopniu swojego
potencjału gospodarczego i społecznego

Do podstawowych, specyficznych cechy Podkarpacia wpływających na produk-
cje rolniczą, należy zaliczyć:
• niski poziom rozwoju gospodarczego przy znacznym wewnętrznym jego zróżni-

cowaniu,
• bardzo wysoki odsetek ludności wiejskiej w ogólnej liczbie mieszkańców,
• problemy rozwojowe peryferyjnych obszarów wiejskich,
• wysoki odsetek obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni regionu, ale

słabe wykorzystanie tego potencjału w rozwoju turystyki,
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• słabe ekonomicznie rolnictwo, przy wysokim odsetku osób pracujących w gospo-
darstwach rolnych [Czudec 2007].

Miarą poziomu rozwoju gospodarczego regionu jest wielkość produktu krajo-
wego brutto (PKB) w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Według GUS [GUS 2016] wskaź-
nik PKB dla Podkarpacia wynosił 70,7% przeciętnego wskaźnika dla całej Polski i był
jednym z najniższych (15 miejsce) spośród wszystkich województw.

Według Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,
w rankingu przedsiębiorczości 16 województw, województwo podkarpackie zajmuje
ostatnie miejsce ze wskaźnikiem syntetycznym 23,33 (ryc. 2.7).

Wskaźnik syntetyczny sporządzono na podstawie następujących wskaźników:
• liczba przedsiębiorstw aktywnych na 1000 mieszkańców (dla przedsiębiorstw mi-

kro, małych i średnich);
• liczba pracujących na aktywny podmiot w firmach mikro, małych i średnich;
• pracujący w przedsiębiorstwach aktywnych (mikro, małych i średnich) na 1000

mieszkańców;
• przychody na aktywne przedsiębiorstwo mikro, małe i średnie;

Ryc. 2.7. Poziom przedsiębiorczości w regionach – wskaźnik syntetyczny
w 2016 roku.
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• przychody na pracującego w aktywnej firmie mikro, małej, średniej;
• udział kosztów w przychodach w aktywnych przedsiębiorstwach mikro, małych

i średnich;
• przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach aktywnych, małych i średnich;
• nakłady inwestycyjne na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo aktywne;
• nakłady inwestycyjne na pracującego w aktywnym przedsiębiorstwie mikro, małym

i średnim.

Podkarpacie to region ze zdecydowaną przewagą ludności wiejskiej (58,7%)
w ogólnej liczbie mieszkańców (przy średniej dla Polski na poziomie 39,7%) a udział
pracujących w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych (50,4) lokuje województwo na
ostatnim miejscu w kraju.

Obszary wiejskie Podkarpacia, podobnie jak cały region są mocno wewnętrznie
zróżnicowane. Korzystne warunki siedliskowe w części środkowo-wschodniej woje-
wództwa sprzyjają powstawaniu dużych gospodarstw lecz wymuszona często czynni-
kami ekonomicznymi specjalizacja powoduje ich przechodzenie na uproszczoną uprawę
jednego czy dwóch gatunków roślin. Część północna oraz południowo-wschodnia
o słabszych glebach (z szachownicą rolno-leśną, z dużym udziałem trwałych użytków
zielonych i pól odłogowanych), które wymuszają dobór roślin tolerancyjnych na nie-
korzystne czynniki siedliskowe. Występuje tu dużo gospodarstw małych obszarowo,
gdzie produkcja jest prowadzona na małą skalę na własne potrzeby lub takich gdzie
produkcja nie jest realizowana.

Do mocnych stron Podkarpacia należą:
• przygraniczne położenie, które obecnie ma małe znaczenie gospodarcze, a które

powinno stać się ważniejszym czynnikiem rozwojowym,
• potencjał demograficzny z wysokim odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym

i przedprodukcyjnym,
• poziom wykształcenia mieszkańców [Ślusarz 2005].

Powiaty przemysłowe (rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, stalo-
wowolski, tarnobrzeski) ze stolicą województwa Rzeszowem, są najbardziej roz-
winiętym obszarem, co wyraża się liczbą podmiotów gospodarczych, wysokimi war-
tościami produkcji sprzedanej w przemyśle i produkcji budowlano-montażowej.
Równocześnie najniższa jest tam stopa bezrobocia. Powiaty rolnicze (lubaczow-
ski, przemyski, strzyżowski, kolbuszowski, leżajski. jarosławski) ze względu na
swoją przyrodniczą i społeczną specyfikację stanowią dobre miejsce m.in. do roz-
woju pracochłonnych kierunków produkcji – rolnictwo ekologiczne, w tym wy-
twarzanie zdrowej żywności i rozwijanie wielokierunkowego przetwórstwa rolno-
spożywczego. Liczba ekologicznych gospodarstw rolnych w województwie pod-
karpackim w roku 2016 wyniosła 1299, co klasyfikuje Podkarpacie na 6 miejscu
wśród województw (ryc. 2.8).
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Ryc. 2.8. Liczba ekologicznych producentów rolnych w 2016 roku [GIJHARS].

Należy podkreślić, intensywny rozwój w wielu powiatach województwa sektora
przetwórstwa, handlu i usług, co jest charakterystyczne dla gospodarek w fazie trans-
formacji. Szansą ożywienia obszarów wiejskich jest także rozwój usług turystycznych
(hotele i restauracje) w tym agroturystycznych, aktywizujących zawodowo ludność
związaną również z rolnictwem [Szymańska, Podraza, Bilo 2004].

Województwo podkarpackie zajmuje I miejsce w kraju w liczbie produktów za-
rejestrowanych (215) na Liście Produktów Tradycyjnych MRiRW, a na liście Komisji
Europejskiej zarejestrowane są produkty z Podkarpacia (na 36 z całej Polski) tj. faso-
la wrzawska i podkarpacki miód spadziowy (ryc. 2.9). Najwięcej na terenie woje-
wództwa produktów tradycyjnych zostało zarejestrowanych w kategorii produkty mię-
sne (34,8%), następnie w kategorii wyroby cukiernicze i piekarnicze (21,9%) oraz
gotowe dania i potrawy (21,4%), (ryc. 2.10).

Podkarpacie to rejon o korzystnych warunkach do uprawy i lokalizacji upraw
warzywnych i sadowniczych. Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w gospodarstwach
rolnych z uwzględnieniem areału warzyw gruntowych w ogrodach przydomowych
w 2016 r. wyniosła 4,8 tys. ha a zbiory 88,6 tys. ton. W strukturze zbiorów domino-
wały kapusta (24,7%), marchew (20,9%), cebula (10,4%) i buraki ćwikłowe (10,2%).
Powierzchnia upraw sadowniczych wyniosła 6,4 tys. ha a produkcja owoców z drzew
i krzewów owocowych oraz z plantacji jagodowych, w 2016 r. kształtowała się na
poziomie 49,2 tys. ton, z tego dominująca (86,7%) była produkcja jabłek (ryc. 2.11).
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Ryc. 2.9. Liczba produktów tradycyjnych według województw w 2016 roku [ARiMR].

Ryc. 2.10. Struktura produktów z terenu województwa podkarpackiego
zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych w 2016 roku [ARiMR].
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Ryc. 2.11. Produkcja owoców z drzew owocowych w sadach i warzyw gruntowych
w 2016 roku [US 2016].

Na powierzchni 1,4 tys. ha w 2016 roku prowadzona była uprawa owoców
z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach oraz truskawek i poziomek,
produkcja wyniosła 15,4 tys. ton, z przewagą w strukturze upraw truskawki i poziom-
ki (27,4%) oraz porzeczki (27,2%). Na Podkarpaciu jest blisko 150 winnic, które
zajmują 150 ha. W tej statystyce ujęte są także małe winnice przydomowe, które traf-
niej byłoby nazwać ogrodem winoroślowym niż winnicą. Przeciętne gospodarstwo
winiarskie zajmuje 20-40 arów [US 2016].

Potencjał obszarów wiejskich Podkarpacia to również obszary górskie i podgór-
skie o wysokich walorach przyrodniczych objęte różnymi formami ochrony przyrody,
co niewątpliwe jest zaletą (atrakcyjność krajobrazowo-turystyczna).

W regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjęto 3 wiodące inteligentne specjalizacje rozwoju województwa podkarpac-
kiego. Obok lotnictwa i kosmonautyki oraz informatyki i komunikacji wskazano na
jakość życia z 4 obszarami działania, czyli produkcja i przetwórstwo żywności naj-
wyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, ekologiczne i zrównoważone rolnictwo
i przetwórstwo, produkty regionalne i tradycyjne. Stwarza to szansę rozwoju rolnic-
twa Podkarpacia, które może stać się gałęzią gospodarki charakteryzującą się znacz-
nie większą produktywnością i rentownością.
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3. Badania szczegółowe

3.1 Analiza uzyskanych efektów scaleniowych
w wybranych miejscowościach
woj. podkarpackiego w latach 2007-2013

Scalenie jak również wymiana gruntów są przede wszystkim procesami, w wyniku
których następuje zmiana przedmiotu (przedmiotów) praw własności. Scalenie jest za-
biegiem skomplikowanym, gdyż w przeciwieństwie do podziału czy rozgraniczenia, do-
tyczy w większości przypadków kilkudziesięciu podmiotów, a czasami nawet kilkuset
lub kilku tysięcy. Z tego powodu uregulowanie prawne tego procesu musi być
z jednej strony bardzo precyzyjne, jak również przewidujące prawie wszystkie możliwe
sytuacje, które mogą zaistnieć, a z drugiej strony na tyle elastyczne, aby mogły zapobiec
próbom jego sparaliżowania. Rozwój scaleń i wymian gruntów jaki kształtował się na
terenie Polski na przestrzeni ostatnich 95 lat pokazuje wielokryterialność tego zabiegu.

3.1.1 Rozwój instytucji scalenia gruntów w Polsce
od 1923 roku

Złożoność zabiegu scalenia gruntów w aspekcie regulacji prawnych dopiero
w okresie międzywojennym przybrały postać samodzielnych ustaw.

Pierwszą w Polsce ustawą regulującą problematykę scaleń gruntów była uchwa-
lona 31 lipca 1923 roku ustawa o scalaniu gruntów [Ustawa 1923]. Głównymi celami
prac w trybie przepisów tej ustawy były:
• podział wspólnot gruntowych lub uregulowanie ich użytkowania;
• łączenie wąskich działek do postaci umożliwiającej ich prawidłowe zagospodarowanie;
• wyprostowanie granic poszczególnych jednostek administracyjnych lub ich części;
• likwidacja wszelkich służebności;
• regulacje dróg i dojazdów do pól;
• wydzielenie gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej;
• ustalenie ogólnego planu rozbudowania tworzącej się na podstawie scalania jed-

nostki administracyjnej;
• melioracje scalanych gruntów.

Prace scaleniowe prowadzone były w granicach jednej wsi. Przy pracach scale-
niowych przeprowadzone były zwiększania powierzchni gospodarstw małych (karło-
watych), a w miarę potrzeby w drodze parcelacji niezbędnych obszarów zgodnie
z postanowieniami ustawy o wykonaniu reformy rolnej [Ustawa 1925]. Reforma ta
sankcjonowała prawnie zmiany stosunków własnościowych połączonych ze zmianą struk-
tury agrarnej przez komasację lub parcelację gruntów. Kwestia agrarna była jednym
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z najistotniejszych problemów politycznych i gospodarczych Polski na początku lat
dwudziestych XX wieku. Szczególnie mocno występował problem „głodu” ziemi wśród
polskich chłopów w byłych zaborach austriackim i rosyjskim. Ustawa o wykonaniu
reformy rolnej dopuszczała:
• parcelację całej ziemi państwowej oraz parcelację ziemi wykupywanej przez pań-

stwo od obszarników;
• parcelację dóbr kościelnych;
• odszkodowanie za wywłaszczone majątki w wysokości połowy ceny rynkowej;
• możliwość uzyskania kredytu na zakup ziemi w wysokości do 75% wartości parceli;
• przyznanie ziemi przede wszystkim bezrolnym i małorolnym, przy czym pierw-

szeństwo przysługiwało inwalidom wojennym i robotnikom rolnym;
• pozbawienie prawa do ziemi chłopów, którzy uchylali się od służby wojskowej i/lub

brali udział w zajmowaniu siłą ziem folwarcznych [Ustawa 1925].
W trybie przepisów ustawy z 1925 roku rozparcelowano jedynie 19 tys. ha (na-

leżących głównie do byłych rodzin panujących w państwach zaborczych, Komisji Ko-
lonizacyjnej i Rosyjskiego Banku Włościańskiego). Do 1939 r. reformę zrealizowano
w 58% przez przymusową sprzedaż nabywcom lub wykup przez państwo gruntów
podlegających parcelacji. Rozparcelowano około jednej piątej ziemi należącej do ma-
jątków ziemiańskich.

Prace scaleniowe w Polsce zostały podjęte w 1923 roku a ich nasilenie przypada
na koniec lat dwudziestych XX wieku. Prace te zostały przerwane przez wybuch
II wojny światowej. Kontynuowano je po zakończeniu wojny w zmienionych grani-
cach kraju i zmienionych warunkach politycznych, w oparciu o ustawę z 1923 roku
oraz z uwzględnieniem wprowadzonego w dniu 6 września 1944 r. dekretu Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej [Dekret 1944].

Społecznym skutkiem przeprowadzonej w 1944 roku reformy rolnej była likwi-
dacja ziemiaństwa jako klasy społecznej [Dekret 1944]. Natomiast struktura własno-
ści rolnej, wskutek ograniczonej ilości ziemi do podziału i ogromnej ilości chętnych
do jej nabycia, zmieniła się niewiele. Gospodarstwa chłopskie nadal pozostały roz-
drobnione w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Gospodarstwa utworzone
w wyniku reformy rolnej miały powierzchnię od 3,0 do 4,0 ha. Małorolni chłopi otrzy-
mali dodatkowo od 1,0 do 2,0 ha.

Wprowadzony w życie dekret z 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów przy-
niósł zmiany [Dekret 1949]. Pod koniec 1949 roku Minister Rolnictwa i Reform Rol-
nych zawiesił wykonywanie scaleń gruntów, z uwagi na ówczesną politykę rolną, któ-
rej celem była kolektywizacja rolnictwa. W latach 1949-1954 tworzono różne formy
spółdzielczości rolniczej, które wywarły duży wpływ na strukturę przestrzenną grun-
tów. Podczas zakładania rolniczych spółdzielni produkcyjnych wykonywano wymiany
gruntów i wydzielano działki przyzagrodowe dla członków spółdzielni. W Polsce do
1 września 1956 roku powstały 10 203 spółdzielnie produkcyjne, dla których dokona-
no wymiany gruntów na obszarze 3 100 000 ha. Większość spółdzielni rozwiązano
a „uspółdzielczenie” wsi nie powiodło się [Noga, Kubowicz, Pawłowski 1984].
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W 1968 roku rozpoczęto ponownie likwidację występującej szachownicy gruntów
w oparciu o uchwaloną w tym roku nową ustawę o scalaniu i wymianie gruntów [Ustawa
1968]. Oprócz celów które były zawarte w ustawie z 1923 roku, ustawa wprowadzała
nowe pojęcie wymiany gruntów oraz tworzyła podstawy prawne do poprawy warunków prze-
strzennych funkcjonowania zarówno Państwowych Gospodarstw Rolnych, jak i Rolniczych
Spółdzielni Produkcyjnych [Ustawa 1968]. W Polsce w latach 1968-1983 na obszarze
o powierzchni 3910 700 ha gruntów w 11 515 wsiach, przeprowadzone były prace scale-
niowe i wymiana gruntów, w których uczestniczyło 660 900 rolników. Jak wynika z tabeli
3.1 oraz ryc. 3.1 największą liczbę scaleń i wymian gruntów wykonano właśnie w tym
okresie. W wyniku tych prac przekształcono wadliwe układy gruntowe na powierzchni
stanowiącej 20,5% użytków rolnych kraju. W okresie od 1979 do 1983 w nowym podziale
administracyjnym, rozmiary prac scaleniowych i wymiennych w całym kraju maleją.

Lata 80-te XX wieku przyniosły kolejne zmiany. Transformacja ustrojowa obję-
ła między innymi regulacje dotyczące sektora rolnego. Wynikiem tych zmian jest ustawa
z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów [Ustawa 1982]. Do ustawy
w 1983 roku Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wydał Instrukcję Nr 1
o scalaniu gruntów [Instrukcja 1983]. Jak przedstawiono w tabeli 3.1. oraz na ryc.
3.1. zakres prac scalenia i wymiany w latach 80 tych był znikomy. Jedynie w 1989
roku scalono i wymieniono grunty na obszarze ponad 55 750 ha. Potrzeby prac scale-
niowych są ogromne, a jednak prace te wykonuje się na coraz mniejszą skalę. W 2016
roku wykonano scalenia i wymiany gruntów na obszarze zaledwie 932 ha.

Tabela 3.1. Zakres scaleń i wymian gruntów (w tys. ha) w Polsce w latach 1968-2016.
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Ryc. 3.1. Zakres scaleń i wymian gruntów (w tys. ha) w Polsce w latach 1968-2016.

Ogólnie w Polsce scalono 5 507 864 ha, co daje 17,6% powierzchni obszaru
administracyjnego Polski, która wynosi 31 268 500 ha. Według [Woch i inni. 2006]
zapotrzebowanie na prace scalenia i wymiany w Polsce są bardzo duże. Największe
zapotrzebowanie ponad 50% obszaru gmin występuje na terenach polski południo-
wo-wschodniej [Woch i inni. 2006], w tym na terenie województwa podkarpackiego
[Balawejder, Noga 2016].

3.1.2 Scalenia gruntów z wykorzystaniem środków unijnych

Zgodnie z zapisem ustawy o scaleniu i wymianie gruntów oraz Polskiej Normy
scaleniem gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rol-
nictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne kształ-
towanie rozłogu gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń
melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu [Ustawa 1982, 2013; Norma 1997]. Jest
to postępowanie wspierające rozwój obszarów wiejskich zarówno w zakresie poprawy
warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie a także ogólnie – umożliwiające
racjonalne wykorzystanie ziemi [FlurbG 1976]. Wszczęcie postępowania scaleniowe-
go następuje w drodze postanowienia właściwego starosty, który również to postępo-
wanie scaleniowe prowadzi. Postępowanie może być wszczęte na wniosek większości
właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub
na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzch-
ni projektowanego obszaru scalenia. Postępowanie scaleniowe może być również wsz-
częte z urzędu po uzyskaniu m.in. opinii rady sołeckiej, a także po uzyskaniu opinii
społeczno-zawodowych organizacji rolników działających na danym terenie. Również
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z urzędu wykonuje się prace scalenia i wymiany gruntów, ale tylko tych terenów, któ-
re określone są w ocenie oddziaływania autostrady na grunty rolne i leśne (dotyczy to
m.in. scaleń wokółautostradowych). Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje samo-
rząd województwa. Na terenie województwa Marszałek Województwa przy pomocy
Biura Geodezji i Terenów Rolnych. Koszty prac scaleniowych pokrywane są z budże-
tu państwa. Z uwagi na to, iż scalenia i wymiany gruntów wpisane zostały do Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich [PROW 2007] mogą one zostać dofinansowane ze
środków unijnych [Ustawa 2007]. Koszty dofinansowania do projektu scalenia grun-
tów możemy podzielić na dwa rodzaje:
1. Opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej):

• uzyskanie i analiza wszystkich dokumentów, które będą później potrzebne
w projekcie scalenia;

• wykonanie kontroli terenowej klasyfikacji gruntów;
• opracowanie dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko;
• stabilizacja i wyniesienie w teren nowych działek ewidencyjnych;
• sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, która ukazuje nowy stan wła-

dania w katastrze nieruchomości oraz w księgach wieczystych.
2. Zagospodarowanie poscaleniowe:

• modernizacja dróg rolniczych, dojazdów do działek rolnych i budowlanych;
• działania melioracyjne, które ułatwią zagospodarowanie gruntów;
• działania wynikające ze zmiany dotychczasowej struktury gospodarstwa rolne-

go lub leśnego, określone w projekcie scalenia gruntów;
• rekultywacja gruntów.

Koszty ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją projektu scalenia i wy-
miany gruntów obejmują:
– przygotowanie koncepcji projektu ogólnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
– przygotowanie dokumentacji ekonomicznej, w tym: kosztorysów, analiz ekonomicz-

nych;
– koszty zaświadczeń, pozwoleń, opłat i innej dokumentacji związanej z jej uzyska-

niem;
– koszty nadzoru budowlanego związanego z realizacją projektu (zagospodarowania

poscaleniowego);
– koszty prac geodezyjnych związanych z realizacją projektu scalenia;
– koszty obsługi finansowo-księgowej.

Na scalenia gruntów realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego w latach 2004-2006 przeznaczono 17 000 000 euro, przy czym na tereny scala-
ne w województwie podkarpackim przeznaczono 4 191 946 euro [SPO 2004]. Porów-
nując liczbę złożonych wniosków oraz liczbę zawartych umów – to województwo
podkarpackie było na drugim miejscu w skali kraju. Również na drugim miejscu
w skali kraju było porównując pod kątem wartości projektów dla których umowy
zostały podpisane, zajmując lokatę zaraz za województwem lubelskim. Pierwszym
programem unijnym, z którego skorzystano jest realizacja projektów scaleniowych
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w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich w latach 2004-2006” [Rozporządzenie 2004]. Projekt ten
został zrealizowany. W 2007 roku wraz z terminem zakończenia projektu unijnego
zostały zakończone pierwsze trzy scalenia obejmujące wsie: Krzeczowice, Hawłowi-
ce, Padew Narodowa, o łącznej powierzchni 3 452 ha, co ilustrują dane tabeli 3.2.

Tabela 3.2. Zrealizowane scalenia gruntów w ramach SPO w latach 2004-2006 na terenie
województwa podkarpackiego.

Scalenie w wsi Krzeczowice o powierzchni 783 ha było pierwszym scaleniem
wykonywanym przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie,
które było dofinansowane przez Unię Europejską. Projekt był realizowany w formie
refundacji, czyli zwrotu kosztów poniesionych przez danego beneficjenta. Finanso-
wanie scalenia gruntów odbywa się z funduszu strukturalnego EAGGF (European
Agriculture Guidance and Guarantee Funds) – Sekcja Orientacji do 80% kosztów
kwalifikowanych. Pozostałą część dofinansowuje się ze środków budżetu państwa.

Kolejne scalenia gruntów realizowane były w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013, w oparciu o:
• Ustawę z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich;

• Ustawę z dnia 22 września 2006 roku o uruchamianiu środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki
rolnej;

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 roku zmie-
niające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
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Ogółem obszar scaleń i wymian gruntów wynosił 92 704 ha, co szczegółowo
z podziałem na województwa przedstawiono w tabeli 3.3. W całym kraju na scale-
nia gruntów realizowane w ramach PROW 2007-2013 przeznaczono 160 000 000
euro. Na tereny scalane w województwie podkarpackim (13 422 ha) przeznaczo-
no 10,7% tej kwoty, czyli 17 092 485 euro. Województwo podkarpackie zajmuje
trzecie miejsce pod kątem udziału w łącznym obszarze scalenia w Polsce w latach
2007-2013.

Tabela 3.3. Obszar scaleń gruntów zrealizowanych w Polsce w latach 2007-2013.

* w tym scalenia wokółautostradowe

3.1.3 Scalenia i wymiany gruntów w ramach programu
PROW 2007-2013 na terenie województwa
podkarpackiego

Województwo podkarpackie jest podzielone na 21 powiatów oraz 4 miasta na
prawach powiatu. Do szczegółowej analizy przyjęto 6 powiatów, a w nich miejscowo-
ści, w których zrealizowano scalenia i wymiany gruntów w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013), co szczegółowo przedstawia
tabela 3.4.
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Tabela 3.4. Powiaty wybrane do szczegółowej analizy, w granicach których wykonano
scalenia i wymiany gruntów w ramach programu PROW 2007-2013.

Tabela 3.5. Scalenia gruntów w ramach PROW w latach 2007-2013 na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego.
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Zakres scalenia gruntów realizowanych w ramach tego programu przedstawiają
dane tabeli 3.5. Prowadzone były na terenie 6 powiatów w 16 obrębach.

Jak wynika z tabeli 3.5 obszar scalenia wynosi 12 232,18 ha. Największą pod
względem powierzchni jest wieś Harta o powierzchni 2568 ha. Najmniejszą wieś Do-
macyny o powierzchni zaledwie 276,48 ha. Natomiast liczba działek ewidencyjnych
przed scaleniem wynosi 33 829, które są w posiadaniu 9 818 osób. Jednak liczba
działek jest bardzo zróżnicowana i kształtuje się od 594 w Więckowicach, aż do 7 715
we wsi Harta.

• STRUKTURA ROZDROBNIENIA
Szczegółową strukturę rozdrobnienia działek ewidencyjnych przed wykonaniem

scalenia i wymiany gruntów w badanych 16 miejscowościach prezentują dane tabeli 3.6.

Tabela 3.6. Struktura rozdrobnienia przed wykonaniem scalenia i wymiany w ramach
PROW w latach 2007-2013 na terenie województwa podkarpackiego.
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Jak wynika z danych tabeli 3.6 obszar objęty szczegółową analizą obejmuje
12 232,18 ha. W badanych 16 wsiach występuje 33 829 działek ewidencyjnych, co sta-
nowi średnią powierzchnię działki 0,35 ha. Jednak średnia powierzchnia działki jest
bardzo zróżnicowana i kształtuje się od 0,19 ha we wsi Hucisko, aż do 0,66 ha we wsi
Roźwienica. Na badanym terenie gospodarstwa indywidualne zajmują powierzchnię
7 999,61 ha, co daje 65% ogólnej powierzchni badanych miejscowości. W badanych
16 miejscowościach występuje 24 562 działki ewidencyjne, co stanowi 73% badanej
liczby działek ewidencyjnych w gospodarstwach indywidualnych. Średnia powierzchnia
gospodarstwa indywidualnego wynosi 2,02 ha. Jednak średnia powierzchnia gospodar-
stwa indywidualnego jest bardzo zróżnicowana i kształtuje się od 1,44 ha we wsi Do-
macyny, aż do 3,13 ha we wsi Rożniatów. Średnia powierzchnia działki w gospodar-
stwach 0,34 ha nie oddaje stanu ich rozdrobnienia we wsi, co przykładowo ilustruje
przestrzenne rozdrobnienie w grupach obszarowych we wsi Rożniatów (ryc. 3.2).

Ryc. 3.2. Przykładowa struktura rozdrobnienia we wsi Rożniatów gminy Zarzecze.
Źródło: PBGiTR w Rzeszowie.
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Rozdrobnienie działek ewidencyjnych sektora indywidualnego jest jednym
z czynników wpływających na nakłady pracy i uzyskiwane dochody. Wielkość działki,
jej wydłużenie i kształt decydują o opłacalności produkcji rolniczej, a uzyskane
w analizie średnie powierzchnie działki ewidencyjnej są poniżej średniej jakie obowią-
zują w Unii Europejskiej [Noga 2006, Sobolewska-Mikulska 2009].

• STUDIUM RÓŻNICZAN
Pojęcie szachownicy gruntów do geodezji rolnej wprowadził w 1907 r. Koncent

– Zieliński pisząc „Szachownicą gruntów nazywa się taki obszar ziemi należący do
jednej wsi, przy którym posiadłości pojedynczych właścicieli nie leżą w jednej łącznej
części przy domu, lecz są rozdrobnione na większą liczbę działek, przeważnie wą-
skich i długich, rozrzuconych na znacznej przestrzeni i poprzegradzanych działkami
różnych właścicieli” [Koncent – Zieliński 1907]. Jest to szachownica własnościowa
gruntów. Hopfer [1987] wyróżnia dodatkowo szachownicę użytków gruntowych i klas
bonitacyjnych gleb. Szachownica własnościowa gruntów dzieli się ze względu na gra-
nice administracyjne, jako szachownica wewnętrzna gruntów (obowiązującą we wnę-
trzu wsi) i zewnętrzna. Szachownica zewnętrzna gruntów może być między wsiami,
gminami, powiatami, województwami a nawet między państwami. Jako przykład niech
posłuży szachownica gruntów między Polską a Słowacją, Polską a Czechami, która
powstała w okresie zaborów, gdy granic w Galicji nie było. Właścicieli posiadających
grunty w szachownicy Rabczuk [1967] nazwał różniczanami. Pojęcie różniczan uści-
ślił i opracował metodę analizy i oceny Noga [1977] przyjmując dla różniczan nastę-
pujące rozróżnienie: (ryc. 3.3)
1) Różniczanie zamiejscowi – właściciele, którzy posiadają swoje grunty we wsi anali-

zowanej (scalonej) a mieszkają w innych miejscowościach.
2) Różniczanie miejscowi – właściciele, którzy posiadają swoje grunty poza wsią ana-

lizowaną (scaloną), a mieszkających w miejscowości analizowanej (scalonej).

Ryc. 3.3. Szachownica gruntów indywidualnych.
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Ukształtowane w chwili obecnej struktury przestrzenne gruntów w pierwot-
nych układach osadniczych były spowodowane następującymi czynnikami: stosun-
kami demograficznymi, stosunkami społeczno-gospodarcze i prawnymi, dziedzicze-
niem i spadkobraniem, kojarzeniem małżeństw, parcelacją majątków wielkiej wła-
sności przed drugą wojną światową i po drugiej wojnie, zatrudnieniem poza rolnic-
twem, uregulowaniem własności gospodarstw rolnych (na podstawie ustawy z dnia
26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych), posiada-
nie domów mieszkalnych i rekreacyjno-wypoczynkowych przez mieszkańców miast.
W wyniku wpływu tych czynników wytworzyła się bardzo wadliwa szachownica
gruntów, a jej przestrzenny obraz dzisiejszej wsi wynika z dwóch kryteriów po-
działu pierwotnych układów gruntowych [Noga 1977]. Podstawowym kryterium
podziału gruntów były rzeźba terenu i po części stosunki wodne w glebie. I tak
w terenach górskich pierwotne układy osadnicze dzielono najczęściej na pół pro-
stopadle do spadku terenu. Dalszy podział w tak wydzielonym pasie gruntów na-
stępował równolegle do stoku tworząc szachownicę drabinkową. Natomiast na te-
renie równinnym pierwotne układy osadnicze dzielone były wzdłuż dłuższego boku
prostopadle do drogi, wokół której mieściła się zabudowa, tworząc szachownicę
wstęgową. Te dwa typy szachownicy wynikały ze sprawiedliwego podziału przy
dziedziczeniu czy spadkobraniu, który miał na celu, aby obdarowywany miał ziemię
równej wartości i jednakowo oddaloną od siedliska. Jak wynika z badań [Noga
i Schilbach 1991] szachownica gruntów jest skorelowana z pierwotnym osadnic-
twem we wsi i jej zabudową.

W procesie scalenia i wymiany gruntów ważnym zagadnieniem jest wykonywa-
nie wymian gruntów położonych poza miejscem zamieszkania właściciela. W anali-
zowanych 16 pracach scaleniowych, co prawda wykonane były studia różniczan,
które ujmują tylko grunty osób zamieszkałych poza granicami wsi scalanych (różni-
czanie zamiejscowi, co przedstawia ryc. 3.4). Brak jednak było powierzchni grun-
tów, które posiadają mieszkańcy scalanych wsi poza jej granicami (różniczanie miej-
scowi). Ta częściowa inwentaryzacja nie pozwala na właściwą wymianę gruntów po-
między różniczanami zamiejscowymi i miejscowymi. W istniejącej technologii wy-
konywania prac scaleniowych, grunty różniczan zamiejscowych najczęściej lokali-
zowane są na obrzeżach wsi scalanej. Jak wynika z badań na terenie województwa
podkarpackiego udział tych gruntów jest znaczący [Balawejder 2010a, 2010b; Noga,
Leń 2010; Noga, Błaż 2011]. W powiecie brzozowskim powierzchnia gruntów róż-
niczan zamiejscowych stanowiła 20,0% ogólnej powierzchni gruntów indywidual-
nych, natomiast powierzchnia gruntów różniczan miejscowych stanowiła 7,6% ogólnej
powierzchni gruntów indywidualnych w powiecie [Balawejder, Leń, Wójcik 2014].
W związku z tym wymiany gruntów pomiędzy różniczanami miejscowymi i zamiej-
scowymi powinny poprzedzać prace scaleniowe.



33

Ryc. 3.4. Przykładowe studium różniczan we wsi Rożniatów gminy Zarzecze.
Źródło: PBGiTR w Rzeszowie.

• SIEĆ DRÓG
Program modernizacji lub budowy nowych dróg transportu rolnego winien

uwzględniać kolejność zgodną z klasą funkcjonalną:
a) drogi główne,
b) drogi zbiorcze,
c) drogi pomocnicze.
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Racjonalne ukształtowanie sieci dróg transportu rolniczego i poprawa ich stanu
technicznego przyczyniło się do osiągnięcia szeregu korzyści:
• obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych przez zmniejszenie

zużycia ilości paliwa, ogumienia, obniżenia kosztów i częstotliwości napraw,
• oszczędność czasu, ludzi, sprzętu i przewozu ładunków dzięki zwiększeniu pręd-

kości jazdy,
• oszczędności na kosztach przewozu wynikających z wykorzystania nominalnej ładow-

ności pojazdów,
• zmniejszanie strat w uprawach przez likwidację stałych lub czasowych objazdów

nieprzejezdnych dróg,
• zwiększenie intensywności produkcji rolnej na terenach trudnodostępnych [Noga,

Balawejder, Matkowska 2017; Balawejder, Wójciak 2017]
Szczegółową sieć dróg transportu rolnego przed wykonaniem scalenia i wymiany

gruntów oraz po scaleniu w badanych 16 miejscowościach prezentują dane tabeli 3.7.

Tabela 3.7. Sieć dróg w badanych obiektach przed i po scaleniu.
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Jak wynika z tabeli 3.7 ogółem powierzchnia gruntów rolnych (GR) wynosi
9 613,31 ha. Długość dróg transportu rolnego przed scaleniem i wymianą gruntów
wynosi 492,8 km. Planowanych do remontu, przebudowy lub budowy jest 410,1 km.
Natomiast zrealizowanych w ramach scalenia i wymiany gruntów było 577,6 km.

Na podstawie długości dróg i powierzchni gruntów rolnych w obiekcie przed
scaleniem obliczono gęstość sieci dróg w obiekcie G1 (1):

(1)

gdzie:
– dł. A – długość dróg mierzona w kilometrach w obiekcie badawczym przed scaleniem;
– GR – powierzchnia gruntów rolnych w [ha].

Na podstawie długości dróg i powierzchni gruntów rolnych w obiekcie po scale-
niu obliczono gęstość sieci dróg w obiekcie G2 (2):

(2)

gdzie:
– dł. B – długość dróg mierzona w kilometrach w obiekcie badawczym po scaleniu;
– GR – powierzchnia gruntów rolnych w [ha].

Uzyskany efekt scalenia i wymiany gruntów w postaci gęstości sieci dróg w for-
mie liczbowej prezentują dane tabeli 3.8, a w ujęciu graficznym na rycinie 3.5.

Ryc. 3.5. Gęstość sieci dróg przed scaleniem i po scaleniu w analizowanych
16 miejscowościach.
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Jak wynika z tabeli 3.8 oraz ryciny 3.5 gęstość sieci dróg, przed scaleniem wyno-
si 5,13 km/100 ha GR. Jednak gęstość sieci dróg przed scaleniem jest bardzo zróżni-
cowana i kształtuje się od 2,25 km/100 ha GR we wsi Rozbórz Okrągły, aż do 9,39
km/100 ha GR we wsi Hucisko.

Tabela 3.8. Efekt scalenia i wymiany gruntów w postaci gęstość sieci dróg.
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Ryc. 3.6. Procentowy wskaźnik gęstości sieci dróg w analizowanych
16 miejscowościach.

Kolejno po scaleniu obliczono gęstość sieci dróg, która wynosi 6,01 km/100 ha
GR. Szczegółowe gęstości sieci dróg w poszczególnych miejscowościach po scaleniu
przedstawia tabela nr 3.8 oraz rycina 3.5. Gęstość sieci dróg po scaleniu najmniejsza
jest w Rozborzu Okrągłym wynosi 2,69 km/100 ha GR. Natomiast największa jest
w Hłudnie, wynosi 9,30 km/100 ha GR. Dla szczegółowego zobrazowania gęstości
sieci dróg obliczono procentowy wskaźnik sieci dróg, co przedstawiono w tabeli 3.8
oraz na rycinie 3.6. Ogółem wskaźnik sieci dróg wynosi +14,7%. Jednak wskaźnik
sieci dróg jest bardzo zróżnicowany. Kształtuje się od +32,4% we wsi Harta, aż do
-29,9% we wsi Pełnatycze, gdzie gęstość sieci dróg zmniejszyła się. We wsiach gdzie
wskaźnik sieci dróg jest ujemny obserwujemy zjawisko likwidowania zbędnych dróg,
które utrudniały rolnikom racjonalne gospodarowanie. Są to wsie gdzie średnia po-
wierzchnia gospodarstwa indywidualnego wynosi około 3 ha. We wsiach Bystrowice,
Tyniowice, Więckowice, Pantalowice wskaźnik wynosi 0% czyli gęstość sieci dróg
w wyniku scalenia nie zmieniła się.

Poniżej zaprezentowano przykład zaprojektowania sieci dróg we wsi Rożniatów
gminy Zarzecze w ramach założeń do projektu scalenia i wymiany gruntów, który
ilustruje rycina 3.7.
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Ryc. 3.7. Przykład zaprojektowania sieci dróg we wsi Rożniatów gminy Zarzecze
w ramach założeń do projektu scalenia i wymiany gruntów.

Źródło: PBGiTR w Rzeszowie.

3.1.4 Efekty scalenia i wymiany gruntów wybranych
miejscowości województwa podkarpackiego
w latach 2007-2013

Efekty scalenia i wymiany gruntów ujęto w postaci współczynników, które pre-
zentują poniższe wzory.

Na podstawie ogólnej liczby działek na obiekcie przed i po scaleniu obliczono
procentowy współczynnik zmniejszenia liczby działek w wyniku scalenia W1 (3):
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(3)

gdzie:
– LA – ogólna liczba działek w obiekcie badawczym przed scaleniem,
– LB – ogólna liczba działek w obiekcie badawczym po scaleniu.

Na podstawie średniego pola powierzchni działki na obiekcie przed i po scale-
niu obliczono procentowy współczynnik zwiększenia średniej powierzchni działki
na obiekcie scaleniowym W2 (4):

(4)

gdzie:
– DA – średnia powierzchnia działki w obiekcie badawczym przed scaleniem,
– DB – średnia powierzchni działki w obiekcie badawczym po scaleniu.

Na podstawie średniej liczby działek w gospodarstwie indywidualnym przed i po
scaleniu obliczono procentowy współczynnik zmniejszenia liczby działek w gospo-
darstwie indywidualnym w wyniku scalenia W3 (5):

(5)

gdzie:
– SA – średnia liczba działek w gospodarstwie indywidualnym w obiekcie badawczym przed sca-

leniem,
– SB – średnia liczba działek w gospodarstwie indywidualnym w obiekcie badawczym po scaleniu.

Ryc. 3.8. Powierzchnia obrębu objęta scaleniem i wymianą gruntów
przedstawiona w procentach.
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Efekty scalenia i wymiany gruntów w badanych miejscowościach w postaci obli-
czonych współczynników zestawiono w tabeli nr 3.9.

Tabela 3.9. Efekty scalenia i wymiany gruntów wybranych miejscowości województwa
podkarpackiego w latach 2007-2013.

W tabeli 3.9 obserwujemy, iż do scalenia i wymiany gruntów przyjęto 87,3% ogól-
nej powierzchni gruntów 16 miejscowości, ponieważ w procesie scalenia i wymiany na
badanym terenie wyłączono grunty Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwo-
we (PGL). Najwięcej PGL wyłączono ze scalenia i wymiany gruntów aż 53,2% w Tar-
nogórze i 28,4% w Roźwienicy, co graficznie przedstawiono na rycinie 3.8.
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Ryc. 3.9. Procentowy współczynnik zmniejszenia liczby działek w wyniku
scalenia – W1.

Współczynnik zmniejszenia liczby działek W1 w wyniku scalenia wynosi 34,0%
ogólnej liczby działek w badanych obiektach. Jest on niższy od współczynnika zmniej-
szenia liczby działek w wyniku scalenia dla Polski, który wynosi 39,3% [Stańczuk-Gał-
wiaczek 2017]. Współczynnik W1 jest bardzo zróżnicowany. Kształtuje się od 10,6%
we wsi Tarnogóra, aż do 46,3% we wsi Roźwienica, co graficznie przedstawiono na
rycinie 3.9.

Natomiast współczynnik zwiększenia średniej powierzchni działki W2 na obiekcie
scaleniowym wynosi 27,0% w 16 obiektach badawczych. Współczynnik W2 jest rów-
nież zróżnicowany i wynosi od 10,3% również we wsi Tarnogóra, aż do 44,9% we wsi
Rudołowice. Szczegółowe wartości przedstawiono w tabeli 3.9 oraz na rycinie 3.10.

Kolejno dokonano obliczeń kolejnego współczynnika zmniejszenia liczby dzia-
łek w gospodarstwie indywidualnym w wyniku scalenia W3, który wynosi 39,4% śred-
niej liczby działek w gospodarstwie w miejscowościach przyjętych do badań szczegóło-
wych. Obliczony wskaźnik W3 jest bardzo zróżnicowany. W Pantalowicach wskaźnik
zmniejszenia liczby działek wynosi 20,1% natomiast we wsi Rożniatów aż 60,3%, co
graficznie przedstawiono na rycinie 3.11.
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Ryc. 3.10. Procentowy współczynnik zwiększenia średniej powierzchni działki na
obiekcie scaleniowym – W2.

Ryc. 3.11. Procentowy współczynnik zmniejszenia liczby działek w gospodarstwie
indywidualnym w wyniku scalenia – W3.
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Obliczone współczynniki w sposób graficzny przedstawia przykładowa mapa
obszaru scalenia (po scaleniu, kolor czerwony) z podkładem starego stanu (przed
scaleniem, kolor czarny) wsi Rożniatów gminy Zarzecze, co prezentuje rycina 3.12.

Ryc. 3.12. Przykładowa mapa obszaru scalenia z podkładem starego stanu
(przed scaleniem) wsi Rożniatów gminy Zarzecze.

Źródło: PBGiTR oddział Jarosław.
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3.1.5 Źródła finansowania scaleń i wymian gruntów
oraz zagospodarowania poscaleniowego

Według procedur obowiązujących w latach 2007-2013 scalenia gruntów finan-
sowane były z budżetu Unii Europejskiej – PROW, przy współfinansowaniu z krajo-
wych środków publicznych (budżetu państwa) na poziomie minimum 25%.

Ryc. 3.13. System instytucjonalny wdrażania działania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

przez scalanie gruntów” objętego PROW na lata 2007-2013.
Źródło: MRiRW.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.04.2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działa-
nia „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywa-
niem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480 z późn. zm.) określa
kryteria oceny punktowej operacji (załącznik do rozporządzenia) [Rozporządzenie
2008].
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W tabeli 3.10 przedstawiono niezbędne informacje do przeprowadzenia oceny
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infra-
struktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scala-
nie gruntów”:

Tabela 3.10. Kryteria oceny punktowej operacji (załącznik do rozporządzenia).

• HIERARCHIZACJA POTRZEB WYKONYWANIA PRAC SCALENIA
I WYMIANY GRUNTÓW W CELU OBIEKTYWNEGO ROZDZIELANIA
ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Istniejące obecnie kryteria centralnego rozdziału środków unijnych na realiza-
cję scaleń w województwach, jak również kryteria ich przyznawania dla konkretnych
wsi nie opierały się na obiektywnych danych dotyczących występowania wadliwej sza-
chownicy gruntów. Przy przyznawaniu środków unijnych w województwach [Rozpo-
rządzenie 2008] za podstawowe kryterium przyjmowano procentowy udział liczby
właścicieli we wsi wyrażających zgodę na przeprowadzenie prac scaleniowych.

Natomiast opublikowano wiele prac dotyczących metod hierarchizacji potrzeb
wykonywania prac scaleniowych i wymiany gruntów [Noga 1985; Noga 2001;
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Balawejder i inni. 2015; Balawejder, Leń 2016], które by można wykorzystać do obiek-
tywnego rozdzielania środków unijnych przy podejmowaniu decyzji o scaleniach i wy-
mianie gruntów.

Do określenia stopnia destrukcji struktury przestrzennej gruntów we wsiach
opracowano algorytm określający kolejność podejmowania prac scalenia i wymiany
gruntów. Algorytm ten został przedstawiony na rycinie 3.14.

Ryc. 3.14. Algorytm określania kolejności podejmowania prac scalenia i wymiany
gruntów w poszczególnych miejscowościach.

Jak przedstawia rycina 3.14, w celu ustalenia hierarchizacji podejmowania prac
scalenia i wymiany konieczne jest określenie odpowiednich zmiennych (cech).

Jak wykazały badania [Noga 2001; Balawejder i inni. 2015; Balawejder, Leń
2016] do obliczeń przyjęto cechy, mające wpływ w sposób bezpośredni i pośredni na
zagospodarowanie przestrzenne gruntów wsi. W celu przejrzystego przedstawienia
cech dokonano ich grupowania, co przedstawia tabela 3.11.
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Tabela 3. 11. Zestawienie przyjętych do badań zmiennych opisujących badany obszar w
wydzielonych grupach.

W pierwszej grupie „użytkowanie ziemi’ wyszczególniono 9 cech, które stano-
wią 20,5% wszystkich przyjętych do badań zmiennych. Kolejną wyszczególnioną grupą
jest „władanie ziemią”, w której znajduje się 6 cech, które stanowią 13,6% całości.
Trzecią grupą jest „rozdrobnienie gruntów” z 5 cechami stanowiącymi 11,4% wszyst-
kich przyjętych do badań zmiennych. W czwartej grupie „destrukcja obiektu liniowe-
go” znajduje się 14 cech zajmując największy udział aż 31,8% całości zmiennych przy-
jętych do badań. Piątą grupą są „scalenia i wymiany gruntów” z liczbą cech 4, co
stanowi 9,1% wszystkich przyjętych do badań zmiennych. Ostatnią bezpośrednio
związaną grupą jest „szachownica gruntów indywidualnych”, w której znajduje się
6 cech, które stanowią 13,6% całości zmiennych przyjętych do badań.

Następnie, korzystając z metody bez wzorca, opartej o procedurę unitaryzacji
zerowej bez redukcji zbioru zmiennych (bez redukcji API), możemy zbadać, w jakiej
kolejności musimy przejść do realizacji tych prac w danej wsi.

Do wykonania rankingu pilności wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów
wsi musimy przekształcić wartość wyjściowej zmiennej (cechy), mającej charakter
stymulanty. Odbywa się przy wykorzystaniu formuły:

(6)

zaś dla destymulanty:

(7)

gdzie:
xi

U – wartość zunitaryzowana i-tego elementu zmiennej;
xi – wartość niezunitaryzowana i-tego elementu zmiennej;
xmax – wartość maksymalna zmiennej;
xmin – wartość minimalna zmiennej.
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Wartość cechy dla danego obiektu liczona jest „odległość” od obiektu o wartości
minimalnej dla stymulanty (maksymalnej dla destymulanty), która jest wyrażana na-
stępnie w% rozstępu dla danej cechy. W ten sposób obiekt o optymalnej wartości danej
cechy ma po zastosowaniu procedury unitaryzacji przypisaną wartość 100%, zaś obiekt
najgorszy 0%. Po zastosowaniu procedury unitaryzacji dla wszystkich cech, dla każde-
go obiektu wylicza się miernik syntetyczny jako średnią wartość wszystkich przekształ-
conych zmiennych. Otrzymany w ten sposób miernik syntetyczny ma charakter stymu-
lanty i zawiera się również w przedziale 0-100%, aczkolwiek wartości skrajnie nie muszą
być osiągane. Uzyskany miernik syntetyczny – w procentach dla wsi – określa stopień
destrukcji struktury przestrzennej wsi. W miarę zmniejszania się wartości procentowej
miernika syntetycznego, destrukcja struktury rolniczej zmniejsza się. Wsie lokujące się
jako ostatnie w rankingu nie wymagają przebudowy struktury przestrzennej w wyniku
scalenia, a jedynie wymiany gruntów. Natomiast wsie o wysokim mierniku syntetycz-
nym posiadają największą destrukcję rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Należy zatem
stwierdzić, iż najbardziej odzwierciedlający jest rankingu dla zmiennych bezpośrednio
związanych bez użycia metody API [Balawejder i inni. 2015].

Starosta, mając ustaloną hierarchię podejmowania tych prac we wsiach, powinien
przeprowadzić z mieszkańcami spotkania, podczas których przekazane zostałyby infor-
macje na temat potrzeby realizacji kompleksowych scaleń i wymian ich gruntów.

Hierarchizację powinno się wykonać przed przystąpieniem do wykonywania zało-
żeń do scalenia i wymiany gruntów. Hierarchizację tą z podziałem na powiaty i gminy
w danym województwie będzie można wykorzystać do obiektywnego rozdzielania środ-
ków pomocy finansowej przy podejmowaniu decyzji o scaleniach i wymianie gruntów.

W tabeli 3.12 przedstawiono finansowanie scalenia i wymiany gruntów na bada-
nym terenie.

Tabela 3.12. Finansowanie scaleń i wymian gruntów.



49

Jak wynika z tabeli 3.12 powierzchnia gruntów objęta scaleniem i wymianą grun-
tów to 10 673,39 ha, czyli 87,3% ogólnej powierzchni badanych 16 miejscowości. Na-
tomiast liczba uczestników scalenia i wymiany gruntów wynosiła 9 818 osób. Najwięcej
w miejscowości Harta aż 1549 osób. Koszt całkowity scalenia i wymiany gruntów wyno-
sił 70 682 762,71 zł, czyli 6 622,33 zł/1 ha. Finansowanie scalenia i wymiany gruntów
w latach 2007-2013 odbyło się z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW.
Koszt dofinansowania scalenia i wymiany gruntów z PROW wynosił 58 269 525,32 zł,
czyli 5 459,3 zł/1 ha. Przy limicie dla województwa podkarpackiego, który wynosił
15,5 mln euro. Najwięcej dofinansowania otrzymała Łopuszka Mała, aż 6 248,8 zł/1 ha,
natomiast najmniej Hłudno 3 780,4 zł/1 ha. Szczegółowo wartości dofinansowania przed-
stawiono na rycinie 3.15.

Ryc. 3.15. Koszt całkowity oraz koszt dofinansowania z EFRROW scalenia i wymiany
gruntów na 1 ha.
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Zakładając koszt 1 euro równy 4,384 zł. Na postawie danych z rozporządzenia
[Rozporządzenie 2008] możemy wyliczyć maksymalny koszt dofinansowania na 1 ha:

– prace scaleniowe 500 euro /1 ha 500*1 euro 2192 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe 900 euro /1ha 900*1 euro 3946 zł
Suma: 6138 zł / 1 ha

Otrzymując kwotę 6 138 zł/1 ha obserwujemy, iż w dofinansowaniu poszczegól-
nych miejscowości nie przekroczono kwoty dofinansowania na 1 ha. Na koszt dofi-
nansowania składa się cały szereg niezbędnych zabiegów w procesie scalenia i wymia-
ny gruntów, co ilustrują dane tabeli 3.13.

Tabela 3.13. Rodzaj zakres niezbędnych zabiegów w procesie scalenia i wymiany
gruntów.

Źródło: PBGiTR w Rzeszowie.

Ponieważ „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” okre-
ślił maksymalne koszty opracowania projektu scalenia dla poszczególnych województw
oraz maksymalny koszt wykonania prac poscaleniowych, nie ustalano kosztów reali-
zacji poszczególnych zabiegów.

Ocena osiągniętych celów w wyniku scalenia i wymiany gruntów oraz zago-
spodarowania poscaleniowego:
• Do scalenia i wymiany gruntów przyjęto ogółem 87,3% ogólnej powierzchni grun-

tów badanych miejscowości, ponieważ na badanym terenie wyłączono ze scalenia
grunty Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe (PGL).

• Zmniejszono liczbę działek ogółem o 34,0% (wskaźnik W1). Wskaźnik kształtuje
się od 10,6% we wsi Tarnogóra i tylko 2 miejscowości uzyskały wskaźnik powyżej
40%, co jest niezadowalającym wynikiem zmniejszenia liczby działek.
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• Zwiększono średnią powierzchni działki ogółem o 27% (wskaźnik W2). Wynosi on
od 10,3% również we wsi Tarnogóra i tylko miejscowość Rudołowice uzyskała wskaź-
nik powyżej 40%, co jest niezadowalającym wynikiem zwiększenia średniej po-
wierzchni działki.

• Zmniejszono liczbę działek w gospodarstwie indywidualnym ogółem o 39,4% (wskaź-
nik W3). W Pantalowicach wskaźnik zmniejszenia liczby działek wynosi 20,1%
natomiast we wsi Rożniatów aż 60,3%. Ogółem wskaźnik średniej liczby działek
w gospodarstwie indywidualnym nie jest zadowalający, ponieważ w badanych
10 obiektach wskaźnik otrzymano poniżej średniej, w tym w 3 obiektach scalanych
wynosi poniżej 22%.

• Ogółem gęstość sieci dróg wzrosła. Przed scaleniem gęstość sieci dróg, wyniosła
5,13 km/100 ha GR. Po scaleniu gęstość sieci dróg, wyniosła 6,01 km/100 ha GR.
Jednak wskaźnik sieci dróg, który wynosi +14,7%. Kształtuje się od +32,4%
we wsi Harta, aż do -29,9% we wsi Pełnatycze, gdzie gęstość sieci dróg zmniejszyła
się. We wsiach gdzie wskaźnik sieci dróg jest ujemny obserwujemy zjawisko likwi-
dowania zbędnych dróg, które utrudniały rolnikom racjonalne gospodarowanie.
Są to wsie gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego wynosi około
3 ha. We wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice, Pantalowice wskaźnik wynosi
0% czyli gęstość sieci dróg w wyniku scalenia nie zmieniła się. Ogólnie jest to
wynik zadowalający.

• Zlikwidowano „służebności drogowe” a wykonane drogi transportu rolnego, za-
bezpieczają dostęp każdej działki rolnej do drogi publicznej.

• Rekultywacją objęto grunty zakrzaczone, zlikwidowano wysokie miedze, skarpy
oraz zbędne drogi co spowodowało, że działki uzyskały bardziej regularne kształty,
większą powierzchnię i są łatwiejsze w uprawie.

• Zlikwidowano wiele współwłasności, co się przyczyniło do uporządkowania ich stanu
prawnego.

• Na obiektach scalonych granice działek ewidencyjnych zastabilizowano trwale zna-
kami granicznymi w postaci graniczników betonowych z podcentrem.

Reasumując wykonane scalenia gruntów należy stwierdzić, iż nowe działki ewi-
dencyjne mają dostęp z siedliska do drogi, o utwardzonej nawierzchni. Nieznacznie
wzrosła powierzchnia nowoscalonych działek, ale ma ona poprawne parametry wy-
dłużenia (szerokość i długość).

Ponadto zniesiono współwłasności gruntowe. Natomiast nie wykorzystano moż-
liwości jakie stwarza ustawa o scalaniu i wymianie gruntów [Ustawa 1982]. Dotyczy
ona właścicieli zamieszkałych we wsi scalanej, a posiadających swoje grunty poza jej
granicami (różniczanie miejscowi).
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3.2 Analiza procedury scaleń gruntów i ich wpływ
na opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego

3.2.1 Procedury scaleń gruntów

Scalenie gruntów jest skomplikowanym i pracochłonnym procesem, który trwa
około 3 lata. Całość prac można podzielić na poniższe etapy.

Tabela 3.14. Etapy postępowania scaleniowego.
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3.2.2 Procedury opracowania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego i Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy

Dla potrzeb niniejszego opracowania, możemy przyjąć, że przestrzenią plano-
wania jest obszar, gminy, województwa i kraju. Przestrzeń planowania posiada struk-
turę hierarchiczną, co oznacza, że planowanie odbywa się na poziomie gminy, woje-
wództwa i kraju, a ponadto, że planowanie przestrzenne wykonywane na niższych
poziomach musi uwzględniać wymogi uzyskane w wyniku planowania na wyższych
poziomach.

Efektem procesów planistycznych jest dokumentacja, która przedstawia za-
kres przewidywanych w przestrzeni planowania zmian. Dokumentacja ta posiada
różny stopień szczegółowości, w zależności od tego, na jakim szczeblu dokonywany
jest proces planowania. Najbardziej szczegółowy jest proces planistyczny dokony-
wany na najniższym poziomie planowania, czyli w gminie. Poziom ten można uznać
przy tym za najważniejszy w całym systemie planowania z uwagi na fakt, że jego
efekty są najbardziej zauważalne, a ponadto proces ten jest wykonywany najczęściej
[Bieda, Hanus, Hycner 2012].

Przed właściwym procesem planowania przestrzennego, prowadzącym do spo-
rządzenia dokumentacji, wykonywane są różnorodne czynności, które wywierają
wpływ pośredni na sporządzenie planu. Na szczeblu gminnym jest nim studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oparte o różnego rodzaju
analizy problemowe.

Planowanie przestrzenne w gminie wskazuje szczegółowe rozmieszczenie obiek-
tów planowania. Na podstawie wyników tego planowania, sporządzonego MPZP,
odbywa się zmiana przestrzeni. Gmina jest jedyną jednostką uprawnioną do uchwa-
lania MPZP, które są jedynymi aktami prawa miejscowego z zakresu planowania
przestrzennego.
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Narzędziami kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie są:
1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP);
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) – w ograni-

czonym zakresie (w przypadku braku MPZP).
Studium jest dokumentem o charakterze strategicznym w zakresie polityki prze-

strzennej gminy, zaś MPZP jest narzędziem do jej prowadzenia.
W planowaniu przestrzennym gminy decydującą rolę odgrywa MPZP oraz stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Studium
jest obowiązkowe, a sporządza je wójt, burmistrz lub prezydent dla obszaru w grani-
cach administracyjnych gminy. Choć ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu
MPZP, to jednak samo studium nie jest aktem prawa miejscowego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny uwzględnia się uwarunkowania wynikające między innymi z:
1. dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
2. stanu środowiska oraz jego ochrony,
3. stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
4. warunków życia mieszkańców i ochrony ich zdrowia,
5. bezpieczeństwa ludności i mienia,
6. potrzeb i możliwości rozwoju gminy,
7. stanu prawnego gruntów,
8. występowania terenów i obiektów chronionych,
9. występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, terenów górniczych,

obszarów kopalin oraz zasobów wód podziemnych,
10. stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym uporządkowania

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarowania odpadami,
11. zadań służących ponad lokalnym celom publicznym,
12. wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

W studium określa się między innymi:
1. kierunki zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów gminy,
2. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenu,

w tym wyłączone spod zabudowy,
3. obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, kra-

jobrazu kulturowego i uzdrowisk,
4. kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury,
5. obszary inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
6. obszary inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym, zgodnie z pla-

nem województwa oraz programów rządowych,
7. obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie MPZP (na podstawie prze-

pisów odrębnych), w tym obszary wymagające scaleń i podziałów nieruchomości,
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obszary przestrzeni publicznej, obszary handlowe o powierzchni sprzedaży więk-
szej niż 400 m,

8. obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP, w tym obszary wyma-
gające zmiany przeznaczenia terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne,

9. kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
10. obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas

ziemnych,
11. obszary lub obiekty, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny,
12. obszary pomników zagłady i stref ochronnych,
13. obszary przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,
14. granice obszarów zamkniętych i ich stref ochronnych,
15. inne obszary problemowe.

Studium jest aktem wewnętrznym, wiążącym organy gminy w prowadzeniu dal-
szych czynności planistycznych, prowadzących do opracowania i uchwalenia MPZP.
Studium powinno zawierać i przedstawiać zasadnicze elementy polityki przestrzen-
nej gminy.

Studium zawiera dwa główne opracowania. Pierwsze z nich dotyczy oceny ak-
tualnego stanu zagospodarowania gminy, wara z uwarunkowaniami dla dalszego roz-
woju przestrzennego. Drugie zaś dotyczy wskazania kierunków w jakich powinien
pójść rozwój przestrzenny gminy, w oparciu o wskazane uwarunkowania.

Plan miejscowy jest opracowywany na podstawie studium uwarunkowań i kie-
runków przestrzennego zagospodarowania gminy. Studium jest zatem podstawo-
wym dokumentem, który, obok prognoz i ocen, należy uwzględnić przy opracowa-
niu planu miejscowego. Znaczna część ustaleń tego studium jest wprost przyjmowa-
na do treści planu.

Należy też nadmienić, że plan nie ma charakteru dokumentu strategicznego
i zawiera konkretne sformułowania regulacyjne. Oznacza to, że plan podaje dokład-
nie co i jak ma być zmienione w przestrzeni planowania.

W opracowaniu planu miejscowego występują dwie grupy zagadnień. Jedne
z nich są obligatoryjnymi, drugie zaś fakultatywnymi, wprowadzanymi w zależności
od potrzeb.

Plany są sporządzane w sposób standaryzowany. Dotyczy to zakresu opraco-
wania planów oraz ujednolicenia zapisów tekstowych. Każdy plan ma zatem ko-
nieczny zakres ustaleń. Jest to spowodowane tym, że na podstawie planu wydawane
są decyzje o pozwoleniu na budowę. Tak więc plan musi zawierać tak szeroką
i precyzyjnie określoną treść, aby wspomniana decyzja była bezproblemowa.

Organem właściwym w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego jest zarząd gminy. Po podjęciu przez radę gminy uchwały
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, podejmuje kolejno następujące działania:
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Procedura sporządzania planu miejscowego

1. Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.

2. Ukazuje się w prasie ogłoszenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o przy-
stąpieniu do planu i możliwości składania wniosków do planu.

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca się z do organów i instytucji ze-
wnętrznych z prośbą o przesyłanie wniosków do projektu planu.

4. Dla danego terenu zostaje opracowana dokładna, wielobranżowa analiza stanu
istniejącego oraz zebrane zostają uwarunkowania.

5. Przygotowanie projektu planu.

6. Opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

7. Akceptacja wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i skierowanie projektu pla-
nu do opiniowania i uzgodnień.

8. Opinie – władz gmin sąsiednich oraz gminnej (miejskiej) komisji urbanistyczno-
architektonicznej.

9. Uzgodnienia – m.in. urząd wojewódzki, właściwy zarządca dróg, konserwator
zabytków, policja, wojsko, straż pożarna.

10. Opracowanie analizy skutków ekonomicznych realizacji planu.

11. Wyłożenie planu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. Zainteresowani
zawiadamiani są poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i krajowej. W czasie wyłożenia
organizowana jest dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.

12. W terminie do 14 dni od zakończenia wyłożenia można składać uwagi do planu.

13. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje uwagi do planu, które wpłynęły
w trakcie wyłożenia, a następnie przekazuje do rady gminy (miasta) projekt pla-
nu wraz z nieuwzględnionymi uwagami. Jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag, do
projektu wprowadzono zmiany, ponawia się uzgodnienia w niezbędnym zakresie.

14. Rada gminy (miasta) stwierdza, że projekt planu nie narusza ustaleń studium.

15. Rada gminy (miasta) uchwala MPZP.

16. Wójt, burmistrz lub prezydent przedstawia wojewodzie plan wraz z dokumen-
tacją w celu oceny ich zgodności podjętej z prawem.

17. MPZP zostaje ogłoszony w dzienniku urzędowym właściwego województwa.
Uchwała w sprawie uchwalenia MPZP obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej
określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 od dnia ogłoszenia. Najpóź-
niej w dniu wejścia w życie, kopia planu musi być przekazana staroście.

Należy nadmienić, że obowiązek przystąpienia do sporządzania MPZP (na pod-
stawie przepisów odrębnych) powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia ustalenia tego
obowiązku.
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Należy już w tym miejscu wspomnieć, że decyzje o pozwoleniu na budowę obiek-
tów inwestycji mogą być także wydawane w przypadku, gdy na danym obszarze nie
obowiązuje plan miejscowy, przy spełnieniu określonych warunków, a ponadto, gdy
sama inwestycja oraz jej lokalizacja spełnia inne, dodatkowe wymogi.

Zgodnie ze stopniem wymagalności tych aktów i skutkami, jakie powodują,
możemy wyróżnić trzy stany planowania przestrzeni [Cymerman 2010].

Pierwszy, stan podstawowy. Dla całego terenu gminy jest sporządzane stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zakres zagad-
nień uwzględnianych w studium przedstawiono powyżej jest bardzo szeroki i należy
przyjąć, że stanowi podstawę do określenia przestrzeni i funkcji zawartych w „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.

Drugi, stan pożądany, Jeżeli istnieje obowiązujący MPZP jest to najbardziej
pożądany stan planistyczny przestrzeni. Wtedy jest aktem prawa miejscowego, któ-
ry może być podstawą do wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę, i nie
wymaga dodatkowych opracowań. Lecz MPZP nie jest dokumentem obligatoryj-
nym i zazwyczaj nie obejmuje całego obszaru gminy.

Trzeci, stan wymuszony, zachodzi wówczas, gdy dla analizowanego terenu
nie ma sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego. Do pełnego za-
gospodarowania przestrzennego niezbędna jest wówczas decyzja o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu. Decyzja taka skutkuje wydaniem pozwolenia
na budowę.

Najbardziej szkodliwy jest stan wymuszony. Bardzo często wydanie decyzji
WZiZT może być przyczyną formowania się budownictwa rozproszonego. Skutku-
je to kosztownymi wydatkami na budowę sieci urządzeń infrastruktury technicznej.
Zapobieganiu takiego stanu byłby obligatoryjny obowiązek sporządzania planów za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy, a nie tylko jej fragmentu,
mógłby prowadzić do właściwych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego pracuje nad zmianami w tzw. Kodeksie urbani-
styczno-budowlanym, być może podjęte kroki będą w stanie zlikwidować stan
wymuszony.

3.2.3 Wpływ prac scaleniowych na opracowanie
Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego

Koncepcja planistyczna dotycząca obszarów gospodarki rolnej musi być lo-
gicznie spójna ze strategią rozwoju gminy i studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania gminy, a przede wszystkim z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego [Przegon 2016].
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Podstawą tego postępowania powinny być decyzje i ustalenia zawarte w pla-
nach rozwoju społeczno-gospodarczego i w planach zagospodarowania przestrzen-
nego gmin [Więckowicz, Z. 1980]. Art. 22.1 ustawy o scaleniu i wymianie gruntów
wskazuję „Projekt scalenia lub wymiany gruntów powinien uwzględniać ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Jest to zapis jednoznaczny
i oczywisty, jednak w praktyce jego realizacja często sprawia ogromne kłopoty. Pro-
blem jest w tym, że gminy albo nie posiadają aktualnego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, albo jest on w takiej postaci, że w procesie scalenio-
wym nie można uczynić nic więcej poza skomasowaniem gruntów [Kozłowski, Woch
2006].

Opracowanie projektu scalenia w niezgodności z planem zagospodarowania
przestrzennego i jego realizacja może być przyczyną negatywnych konsekwencji
prawnych, z unieważnieniem projektu scaleniowego na każdym etapie postępowa-
nia i związanymi z tym konsekwencjami finansowymi.

Są możliwe trzy drogi uzyskania zgodności przedsięwzięć uwzględnionych
w projekcie scalenia z planem zagospodarowania przestrzennego:
• Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego jest aktualny i posiada większość

elementów przestrzennych, które mieszkańcy i właściciele gruntów, tj. uczestni-
cy scalenia gruntów, chcą uwzględnić w procesie scaleniowym, wówczas wystar-
czy je przewidzieć w projekcie scaleniowym zgodnie z zapisem w planie zagospo-
darowania przestrzennego.

• Opracowanie planu urządzeniowo-rolnego dla obszaru przewidzianego do scale-
nia (lub całej gminy), z którego elementy o charakterze przestrzennym zostaną
zamieszczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i następ-
nie zostaną uwzględnione w projekcie scaleniowym.

• Opracowanie założeń do projektu scalania gruntów (dotychczas projektu ogól-
nego scalania gruntów), z którego elementy o charakterze przestrzennym zo-
staną uwzględnione w przewidzianym do zaktualizowania planie zagospodarowa-
nia przestrzennego tego terenu [Kozłowski, Woch, 2006].

Należy zauważyć, że: „Zapewnienie ładu na obszarach wiejskich jest trudne
do osiągnięcia ze względu na różnoraką formę i charakter występujących tam ele-
mentów. Scalenia gruntów są doskonałym narzędziem kształtowania ładu przestrzen-
nego, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny jest tym opracowaniem planistycznym zbyt ogólnym określającym politykę prze-
strzenną. Ocena stanu ładu przestrzennego obszarów wiejskich powinna poprze-
dzać w każdym przypadku wykonanie projektu scalenia gruntów i może być jedno-
cześnie podstawą ustaleń podawanych w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy”.
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Tabela 3.15. Charakterystyka porównawcza planów urządzeniowo rolnych oraz założeń
do projektu scalenia gruntów.

Plany urządzeniowo rolne nie mogą zastąpić założeń do projektu scalenia grun-
tów, ze względu na zbyt dużą ogólność opracowania. Założenia do projektu scalenia
gruntów są opracowane szczegółowo w formie graficznej i opisowo-tabelarycznej
dla wsi w skali 1:500 lub 1:2000. A wykonany podział funkcjonalno-przestrzenny,
oparty na wykonanych studiach stanowi podstawę do szczegółowych rozwiązań pro-
jektu scalenia gruntów [Noga 2001]. Opracowanie założeń do projektu scalenia
obejmujące rolną i leśną przestrzeń produkcyjną może usprawnić i obniżyć koszty
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów zabudo-
wanych i zurbanizowanych.
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3.3 Badania opinii uczestników (rolników)
i organizatorów scaleń (wójtów gmin i starostów
powiatów) dotyczących czynników wpływających
na proces scaleniowy w wybranych powiatach,
gminach i miejscowościach Podkarpacia

3.3.1 Badania ankietowe

Poniższa część raportu dotyczy badań sondażowych przeprowadzonych na lo-
sowo wybranej próbie badawczej, obejmującej 988 dorosłych (tj. od 18 roku życia)
mieszkańców gmin w województwie podkarpackim, które brały udział w procesie
scalania gruntów. Analizie zostały poddane postawy oraz opinie badanych miesz-
kańców dotyczące barier i trudności związanych z tym procesem na terenie woje-
wództwa podkarpackiego.

3.3.1.1 Ogólne założenia metodologiczne
Podstawowym założeniem badań sondażowych była kompleksowa analiza i dia-

gnoza problemów i trudności związanych z przeprowadzaniem scaleń i wymiany grun-
tów na terenie województwa podkarpackiego wśród mieszkańców gmin biorących już
udział w tym procesie. Identyfikację tych barier umożliwiły badania ankietowe wśród
statystycznie dobranej populacji. Dodatkowe informacje zostały uzyskane poprzez
wywiady przeprowadzone wśród starostów i wójtów.

W opisywanych badaniach zastosowano metodę badań sondażowych, które po-
legają na badaniu określonej grupy osób w celu poznania określonego zjawiska oraz
dokonania jego oceny. Badania sondażowe są metodą badawczą służąca zazwyczaj do
badania dużych populacji, których nie da się obserwować bezpośrednio. Polega ona
typowo na przebadaniu, przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza lub ankiety,
wyselekcjonowanej z populacji mniejszej próby respondentów.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod doboru próby oraz statystycznej eks-
trapolacji danych można zapewnić, że wyniki uzyskane podczas sondażu są w okre-
ślonym stopniu reprezentatywne także dla całej interesującej badacza populacji.
W związku z tym, sondaże są często stosowane do badania opinii publicznej, w któ-
rych celem jest poznanie opinii całego społeczeństwa.

W prezentowanych badaniach wykorzystano technikę ankietowania. Wybór ten
uwarunkowany został problematyką badawczą.

Wykorzystana w badaniach ankieta (załącznik nr 1) składa się z 10 pytań, typu
zamkniętego z możliwością wskazania swojej propozycji odpowiedzi. Częścią prak-
tyczną w ankiecie jest metryczka, która dotyczy zmiennych tj. płeć i wiek. Pytanie 1
w kwestionariuszu również miało charakter opisujący badaną grupę pod względem
cech charakterystycznych posiadanego gospodarstwa rolnego.
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Przed przystąpieniem do badań uzyskano informację, iż w województwie pod-
karpackim w latach 2007-2013 wzięło udział w prowadzonym przez poszczególne
powiaty procesie scalania i wymiany gruntów 3410 gospodarstw. Założono więc, że
badanymi zostanie objęte około 25% gospodarstw, a ściślej właścicieli tych gospo-
darstw, które doświadczyły tego procesu. Przyjęto więc przebadanie minimum 977
wylosowanych gospodarstw.

Podstawą podziału terenu badań pomiędzy ankieterami był wykaz powiatów bio-
rących udział w procesie scalania. Tym samym badania przeprowadzono w 6 powia-
tach województwa podkarpackiego, a w nich w 9 gminach. Bardziej szczegółowo nale-
ży określić, iż w badaniach wzięło udział 16 miejscowości.

Każdy z ankieterów miał do zrealizowana na przydzielonym terenie określona
liczbę ankiet, którą ustalono poprzez posłużenie się interwałem doboru próby losowej:

l = N/n (8)

gdzie:
N – oznacza liczebność populacji ogólnej (w tym przypadku przyjęto, że N = 3410 gospodarstw,

które wzięły udział w procesie scalania gruntów),
n – oznacza liczebność próby (a więc w tym przypadku 977 gospodarstw).

Z obliczeń wynika, że: l = 3,49. Tak więc, z gospodarstw, które brały już udział
w procesie scalania gruntów należało badaniu poddać co 4 gospodarstwo.

Badania ankieterzy prowadzili przez okres 2 miesięcy, w sierpniu i wrześniu
2017 r. Osoby przeprowadzające badania ankietowe nie zgłaszały problemów w cza-
sie prowadzenia badań. W efekcie do analizy statystycznej otrzymano 988 prawidło-
wo wypełnionych ankiet.

3.3.1.2 Charakterystyka badanej grupy
W badaniach ankietowych udział wzięło 988 dorosłych osób, posiadających go-

spodarstwo rolne w powiatach, które dokonały procesu scalania gruntów. Dokładne
zestawienie liczbowe dotyczące respondentów zamieszkujących w poszczególnych
powiatach przedstawiono w tabeli 3.16.

Tabela 3.16. Liczba respondentów z poszczególnych powiatów województwa podkar-
packiego.

i – kolejność powiatów
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Liczba badanych osób w poszczególnych powiatach odpowiadała obliczonemu
interwałowi i tak najwięcej badanych osób zamieszkiwało w powiecie jarosławskim
(respondenci z tego powiatu stanowili 28,6% wszystkich badanych). Niewiele mniej
osób zamieszkiwało w powiecie przeworskim (26,7%). Najmniej respondentów po-
chodziło z powiatu mieleckiego (4,1%).

Pochodzenie respondentów biorąc pod uwagę gminę, w której zamieszkują
i prowadzą gospodarstwo rolne przedstawiono w tabeli 3.17.

Tabela 3.17. Liczba respondentów z poszczególnych gmin biorących udział w bada-
niach.

i – kolejność gmin

Biorąc pod uwagę gminy, w których przeprowadzono badania ankietowe należy
podkreślić, iż najwięcej respondentów zamieszkiwało w gminie Roźwienica oraz
w gminie Dynów (łącznie 45,8% badanych). Najmniej badanych osób zamieszkiwało
w gminie Pruchnik (2,8%) oraz w gminie Padew Narodowy (4,1%). Liczby te uzależ-
nione były od wskaźnika interwału dobory próby losowej, który wyznaczył co 4 go-
spodarstwo do udziału w badaniach.

Ryc. 3.16. Struktura respondentów ze względu na płeć.
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W badaniach ankietowych w większości udział brali mężczyźni, którzy w ogól-
nej strukturze badanej grupy stanowili 62,6% (ryc. 3.16).

Ryc. 3.17. Struktura respondentów badanej grupy ze względu na wiek.

Biorąc pod uwagę wiek respondentów (ryc. 3.17) to rozkłada się on proporcjo-
nalnie, ponieważ porównywalna liczba osób biorących udział w badaniach była w wie-
ku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia jak i tych, którzy mieli powyżej 50 lat. Niewielki
odsetek badanych (7%) mieścił się w przedziale wiekowym do 30 roku życia.

Kolejną zmienną charakteryzującą badaną grupę była powierzchni gruntów rol-
nych prowadzanego gospodarstwa (tab. 3.18).

Tabela 3.18. Charakterystyka badanej grupy ze względu na wielkość prowadzonego
gospodarstwa rolnego.

i – kolejność wariantów

Ze względu na powierzchnię gruntów rolnych posiadanego gospodarstwa zde-
cydowanie największą część respondentów zajmowali właściciele gospodarstw o po-
wierzchni od 2 do 10 ha (70,5%). Niewiele ponad 19% stanowili właściciele mniej-
szych gospodarstw, o powierzchni poniżej 2 ha, a 9,4% właściciele gospodarstw du-
żych, posiadających pond 10 ha gruntów rolnych.
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Tabela 3.19. Liczba działek w gospodarstwach rolnych respondentów.

i – kolejność wariantów

Gospodarstwa prawie połowy badanych osób składały się maksymalnie z 5 dzia-
łek. Prawie 30% respondentów posiadało od 5 do 10 działek, pozostała część wskazy-
wała na liczbę działek powyżej 10 (tab. 3.19).

Ryc. 3.18 Charakterystyka badanej grupy ze względu na rodzaj prowadzonej
działalności rolniczej.

Ważnym elementem charakteryzującym rolników jest rodzaj prowadzonej przez
nich działalności (ryc. 3.18). W badaniach ankietowych większość stanowili rolnicy
specjalizujący się tylko w produkcji roślinnej (67,3%), 28% badanych wskazało na
prowadzenie mieszanej działalności rolniczej, najczęściej polegającej na połączeniu
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Tylko znikoma część respondentów (około 1%) wska-
zała na prowadzenie wyłącznie produkcji zwierzęcej czy ogrodniczej. Około 3% nie
udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
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Ryc. 3.19. Charakterystyka badanej grupy ze względu na posiadanie następcy
w przejęciu gospodarstwa.

Nawiązując między innymi do zestawienia dotyczącego wieku respondentów (ryc.
3.17), którzy wzięli udział w procesie scalania gruntów należy podkreślić, iż 63,4%
z nich uznało, że posiada osobę, która mogłaby w przyszłości przejąć gospodarstwo
(ryc. 3.19). Uzyskane w tej kwestii odpowiedzi niewątpliwie mogą stanowić motywa-
cję dla właścicieli tych gospodarstw w celu przygotowania zachęty do efektywnej pra-
cy młodych rolników.

3.3.1.3 Analiza otrzymanych wyników badań
W czasie przygotowywania i prowadzenia badań ankietowych jako jedno z pierw-

szych zagadnień dotyczących procesu scalania gruntów było uzyskanie ogólnych opi-
nii dotyczących jego przebiegu w poszczególnych powiatach województwa podkar-
packiego a zwłaszcza poziomu wiedzy mieszkańców na ten temat przed rozpoczęciem
procesu scaleniowego.

Tabela 3.20. Poziom wiedzy respondentów o scaleniach według powiatów.

i – kolejność powiatów; j – kolejność wskazań
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Analizując odpowiedzi dotyczące poziomu wiedzy właścicieli gospodarstw
o scaleniach poszczególnych powiatach (tab. 3.20), należy zaznaczyć, iż mimo, że
ogółem poziom tej wiedzy był wystarczający, to w badanych powiatach był zróżni-
cowany.

Na szczególną uwagę zasługuje powiat rzeszowski, w którym w informacje na
temat scaleń zostały przekazane, ale zdecydowanie w mniejszym stopniu niż w pozo-
stałych powiatach. Mianowicie 31,3% badanych powiatu rzeszowskiego otrzymała tylko
podstawowe informacje w tym zakresie, a wystarczającą wiedzę potwierdziło 28,4%
respondentów. Natomiast w przypadku powiatu rzeszowskiego prawie 14% respon-
dentów, nie było w stanie określić swojego poziomu wiedzy na ten temat, co w pozo-
stałych powiatach wartość ta wynosiła 3,7%.

Najwyższy poziom przekazanej wiedzy na temat scaleń wskazują natomiast re-
spondenci powiatu brzozowskiego, gdzie ponad 90% badanych stwierdziło, że posia-
dało wówczas wystarczającą wiedzę na ten temat.

Ryc. 3.20. Poziom wiedzy o scaleniach ogółem.

Biorąc pod uwagę wskazania respondentów ogółem należy podkreślić, iż przed
przystąpieniem do scaleń w zdecydowanej większości informacje zostały przekazane,
jednak na różnym poziomie (ryc. 3.20). Prawie 60% ankietowanych twierdzi, że po-
siadała wystarczającą wiedzę na ten temat. Jedna czwarta respondentów uważa, że
wiedzę taką posiadało, jednak ograniczała się ona tylko do podstawowych informacji.
Całkowicie znikomy poziom wiedzy na temat posiadało 9% badanych. Tylko 2,1%
biorących udział w badaniach ankietowych stwierdziło, że nie otrzymało żadnych in-
formacji dotyczących przebiegu procesu scalania gruntów.

W dalszej kolejności respondentów zapytano, z jakich źródeł najczęściej korzy-
stali czerpiąc wiedzę na temat procesu scalania gruntów (tab. 3.21).
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Tabela 3.21. Źródła informacji respondentów na temat scaleń gruntów według powia-
tów.

i – kolejność powiatów; j – kolejność wskazań

Najczęstszą formą przekazywania informacji na temat procesu scalania grun-
tów były zebrania mieszkańców prowadzone w gminach np. przez sołtysów (na taką
formę wskazywało prawie w każdym powiecie około 90% badanych). Nieco odmien-
nie przedstawiają się odpowiedzi respondentów powiatu rzeszowskiego, gdzie 56,2%
wskazuje na zebrania, ale więcej osób, niż w pozostałych powiatach, wskazuje na ma-
teriały informacyjne, które były przekazywane mieszkańcom (25,9%) oraz inne for-
my, takie jak informacje od urzędników, informacje od rolników, którzy brali już
wcześniej udział w procesie scalania gruntów lub z Internetu a także z prasy lokalnej.

Ryc. 3.21. Formy uzyskania informacji dotyczących scalania gruntów ogółem.

Zestawienie wyników ogółem wszystkich badanych respondentów (ryc. 3.21)
potwierdza, że zdecydowanie najwięcej informacji na temat procesu scalania gruntów
uzyskiwano na zebraniach mieszkańców (87,7%). W następnej kolejności uznano, że
wiodącą formą uzyskania takiej wiedzy były materiały informacyjne (7,1% badanych
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osób). Ponadto należy zauważyć niewystępowanie szkoleń specjalistycznych w tym
zakresie.

Po uzyskaniu informacji dotyczących poziomu wiedzy respondentów na temat
procesu scaleń, w którym uczestniczyli, poproszono badanych o wyrażenie ogólnego
poziomu zadowolenia z przeprowadzonego procesu scaleń oraz o ocenę w jakim stop-
niu spełnił ich oczekiwania.

Tabela 3.22. Poziom zadowolenia z przeprowadzanego procesu scalenia gruntów
według powiatów.

i – kolejność powiatów; j – kolejność wskazań

Największe poczucie zadowolenia oraz spełnienia założonych oczekiwań doty-
czących procesu scaleń odnotowano w powiecie mieleckim i brzozowskim, w których
90% respondentów potwierdza ten fakt. (tab. 3.22). Pozostała część badanych w wy-
mienionych powiatach równocześnie wskazała na pewne niedociągnięcia. Brak zado-
wolenia wystąpił w powiacie rzeszowskim (43,3%), przy jednoczesnym nie odniesie-
niu się aż 17,4% respondentów do tej kwestii. W powiecie leżajskim ponad połowa
badanych również nie odniosła się do tego pytania, tym samym nie określiła swojego
poziomu zadowolenia.

Nawiązując zaś, do poziomu zadowolenia ogółu respondentów (ryc. 3.22) za-
uważa się, że ponad 50% badanych wyraża pozytywną opinię w tej kwestii i stwierdza,
że przeprowadzone działania spełniły ich oczekiwania. Prawie 20% stwierdziło nato-
miast że są zadowoleni, mimo niedociągnięć w tym zakresie. W związku z tym respon-
dentom umożliwiono wskazanie przykładowych niedociągnięć. Do najczęściej wska-
zywanych należały:
• nieporozumienia między ludźmi,
• słaby dostęp do drogi publicznej,
• samodzielne wykonywanie niektórych prac,
• gorszej jakości grunty niż przed scalaniem,
• brak rekultywacji,
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• za małe zaangażowanie mieszkańców tj. komitetów scalania,
• nie wykonanie niektórych „obiecanych prac” np. likwidacji miedz, nieużytków,

wyrównywanie powierzchni itp.,
• mało informacji o pracach poscaleniowych,
• wykonywanie podziału wg map a nie stanu rzeczywistego w terenie,
• działki przed scalaniem były korzystniejsze i usytuowane bliżej zabudowań,
• opóźnienia w pracach,
• brak możliwości dokupienia gruntów,
• opieszałość,
• problem z wejściem na nowe działki,
• zmiany projektu w czasie scalania,
• nieporozumienia z geodetą,
• brak ugody między rolnikami.

Ryc. 3.22. Poziom zadowolenia z przeprowadzanego scalania gruntów ogółem.

W związku z tym, że badane osoby wskazywały na różnego rodzaju niedocią-
gnięcia w badaniach ankietowych podjęto również próbę usystematyzowania proble-
mów i trudności, z którymi spotkali się rolnicy w trakcie scalania i wymiany gruntów.

Analizując otrzymane dane dotyczące rodzajów trudności, z którymi spotkali
się rolnicy w trakcie scalania gruntów (tab. 3.23) należy podkreślić, iż respondenci
połowy powiatów wskazali że największym problemem był lęk związany z efektami
procesu scalania i wymiany gruntów. Takie problemy zauważyli przede wszystkim re-
spondenci powiatu jarosławskiego (28,6%), przeworskiego (45,5%) oraz leżajskiego
(30,6%). Ankietowani powiatu rzeszowskiego, gdzie wcześniej odnotowano niski po-
ziom wiedzy na temat procesu scalania, uznali że znaczącym problemem w tej kwestii
był brak stosownych informacji (20,4%). Natomiast respondenci powiatu brzozowskiego
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i mieleckiego za największą trudność w trakcie działań scaleniowych wskazali na własną
nieznajomość przepisów w tym zakresie (30,8% i 36,6%).

Tabela 3.23. Problemy i trudności w czasie scalania i wymiany gruntów według powia-
tów.

i – kolejność powiatów; j – kolejność wskazań

Ryc. 3.23. Problemy i trudności w procesie scalania ogółem.
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Z ogólnego zestawienia danych (ryc. 3.23) wynika, że największym problemem
jest silny lęk rolników dotyczących efektów procesu scaleń (29,7%). W dalszej kolej-
ności, bo około 15% badanych wskazało na barierę dotyczącą kontaktu z urzędnika-
mi oraz brak informacji i nieznajomość przepisów w tym zakresie. Ponadto 10% ba-
danych wymienia jeszcze inne problemy. Wśród tych problemów najczęściej wymie-
niono takie jak:
• „znajomości” u geodetów, którzy umożliwiali wybieranie korzystniejszych działek,
• nieporozumienia sąsiedzkie,
• brak zrozumienia ze strony urzędników,
• mniej korzystne grunty po działaniach scaleniowych.

Kolejne analizowane zagadnienie dotyczyło gotowości respondentów do zmiany
wielkości powierzchni gruntów swojego gospodarstwa.

Tabela 3.24. Gotowość do zmiany powierzchni swojego gospodarstwa.

i – kolejność powiatów; j – kolejność wskazań

Analizując otrzymane wyniki (tab. 3.24) należy podkreślić, że obecnie właści-
ciele gospodarstw rolnych, którzy uczestniczyli już w procesie scalania gruntów nie
wykazują zainteresowania oraz planów związanych ze zmianą wielkości powierzchni
gruntów w swoim gospodarstwie. Najbardziej stanowczy w tej kwestii byli responden-
ci powiatu brzozowskiego (91,2%) i rzeszowskiego (87,1%). W pozostałych powia-
tach taki pogląd reprezentowany był przez około 50-60% respondentów. Największą
gotowość do powiększenia powierzchni gruntów w swoim gospodarstwie przez zakup
lub dzierżawę, wykazali respondenci powiatu przeworskiego (40,5%), leżajskiego
(26,8%) oraz mieleckiego (36,6%). Natomiast zainteresowanie pomniejszeniem po-
wierzchni gruntów gospodarstwa (sprzedaż, dzierżawa) wykazali głownie rolnicy po-
wiatu leżajskiego (około 20%).

Ogólne zestawienie odpowiedzi na temat planów związanych ze zmianą wielko-
ści powierzchni gruntów w swoim gospodarstwie (ryc. 3.24) pokazuje ewidentnie na
brak zainteresowania w tym zakresie, uznało tak prawie 68% badanych. Ponad 20%
było zainteresowanych powiększeniem gospodarstwa, a około 10% respondentów
pomniejszeniem jego powierzchni.
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Ryc. 3.24. Plany dotyczące zmiany wielkości powierzchni gruntów gospodarstwa.

Głównym celem scalania i wymiany gruntów jest tworzenie korzystniejszych
warunków gospodarowania w rolnictwie. Prowadzone procedury powodują zmiany
własnościowe nieruchomości tak, aby mogły zostać urządzone nowe drogi oraz aby
doszło do powiększenia poszczególnych działek. Zapytano rolników czy od czasu za-
kończenia scaleń, dokonali ponownego podziału działek w celu ich sprzedaży lub prze-
kazania w formie darowizny najbliższej rodzinie.

Tabela 3.25. Podziały gospodarstwa po procesie scalania ze względu na powiat.

i – kolejność powiatów; j – kolejność wskazań

Biorąc pod uwagę poszczególne powiaty (tab. 3.25) okazało się, że w zdecydowa-
nej większości po zakończonych działaniach scaleniowych nie dokonano ponownego



78

podziału działek (92,1% badanych). Tylko znikoma część respondentów takich po-
działów dokonała na części gospodarstwa (3,2%) lub w zakresie jego całości (2,9%).
Ogólne zestawienie tych wyników pokazuje rycina 3.25.

Ryc. 3.25. Podziały gospodarstwa po procesie scalania ogółem.

Celem zrozumienia różnego rodzaju nieprawidłowości lub nieporozumień wy-
nikających z prowadzonych działań scaleniowych respondentów zapytano również
o to, kto ich zdaniem powinien prowadzić działania scaleniowe by przyniosły one
oczekiwane efekty (tab. 3.26).

Tabela 3.26. Podmioty, które powinny prowadzić proces scalania gruntów.

i
 – kolejność powiatów; 

j
 – kolejność wskazań

Dotychczas działania scaleniowe prowadzone są przez starostwa powiatowe.
Ewidentnie z pracy tych jednostek największe zadowolenie wykazali respondenci
powiatu jarosławskiego, gdzie 49,8% stwierdziło, że działania te nadal powinny pro-
wadzić starostwa powiatowe. Na jednostki powiatowe jako liderów w prowadzeniu
procesu scaleniowego ale na równi z urzędami gminy wskazali respondenci powiatu
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mieleckiego (46,3%), mając na uwadze ścisłą współpracę tych dwóch jednostek.
Podobną sytuację zauważa się w powiecie przeworskim, jednak z niewielką prze-
wagą wskazań na urzędy gminy.

Respondenci pozostałych powiatów, w większości uznali, że działania te po-
winny być prowadzone przez wyspecjalizowane w tym zakresie jednostki. Uważa
tak 57,7% badanych powiatu rzeszowskiego, 57,1% badanych powiatu brzozow-
skiego oraz 53,7% badanych powiatu leżajskiego.

Ryc. 3.26. Podmioty, które powinny prowadzić proces scalania gruntów ogółem.

Dane dotyczące poglądu ogółu respondentów na to zagadnienie przedstawiono
na ryc. 3.26. Za scaleniami prowadzonymi według dotychczasowego systemu tj. przez
starostwa powiatowe opowiada się 35% wszystkich respondentów bez względu na
powiat w którym zamieszkują.

Podobna ilość ankietowanych (34,7%), uważa że działania te powinny być pro-
wadzone przez wyspecjalizowane jednostki. Natomiast grupa 28,8% rolników wska-
zuje przeprowadzać ten proces przez jednostki gminne.

Zgodnie z przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, prace scaleniowe
wykonuje starostwo. Prace te obejmują nie tylko scalenia i wymianę gruntów, ale rów-
nież prace związane z zagospodarowaniem po scaleniowym tj. budową i przebudową
dróg dojazdowych, korektą przebiegu urządzeń melioracji wodnej, likwidacją zbęd-
nych miedz itp. W związku z tym respondenci zostali zapytani również o poczucie
zadowolenia z wykonania prac poscaleniowych.
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Tabela 3.27. Poczucie zadowolenia z prac poscaleniowych w poszczególnych powia-
tach.

i – kolejność powiatów; j – kolejność wskazań

Biorąc pod uwagę wypowiedzi respondentów (tab. 3.27) zauważa się, że naj-
większy poziom zadowolenia z prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego
wykazują mieszkańcy powiatu brzozowskiego (89%) i mieleckiego (85,4%). Ponadto
w powiecie brzozowskim pozostała część badanych nie była w stanie ocenić tego typu
prac. W powiecie mieleckim tylko 2,4% badanych nie wyraża zadowolenia. Jednak
poczucie niezadowolenia przeważa wśród respondentów powiatu rzeszowskiego
(67,8%). Ponadto w powiecie leżajskim zdecydowana większość badanych (74,1%)
nie dostrzega przeprowadzonych prac poscaleniowych i trudno im w tej sprawie się
wypowiadać.

Ryc. 3.27. Poczucie zadowolenia z prac poscaleniowych ogółem.

Ogólne dane dotyczące wszystkich badanych osób (ryc. 3.27) pokazują, że zna-
cząca ich część jest zadowolona z prac związanych z zagospodarowaniem poscalenio-
wym (43,6%), 27,1% badanych nie było w stanie ocenić swojego stanowiska w tym
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względzie. Natomiast 28,8% nie kryło braku zadowolenia z prac poscaleniowych,
najczęściej z następujących powodów:
• braku dojazdów do działek,
• złego stanu dróg dojazdowych lub niezakończonych prac związanych z budową

dróg,
• braku kontraktu z wykonawcą robot poscaleniowych,
• nieuwzględniania ukształtowania i specyfiki terenu przy pracach projektowych,
• „zakrzaczenia” na działkach,
• braku prawidłowej kontroli nad pracami scaleniowymi.

Każdy proces wprowadzania zmian potrzebuje oceny z różnych perspektyw
i wypracowania zasad, które będą odpowiadały za skuteczność podejmowanych dzia-
łań. Również proces scalania jest na etapie doskonalenia i wypracowywania standar-
dów, które pozwolą na usunięcie nieprawidłowości, pojawiających się trudności
i problemów.

W badaniach ankietowych zapytano więc respondentów, czy ich zdaniem dotych-
czasowe zasady w procesie scalania i wymiany gruntów powinny zostać zmienione.

Tabela 3.28. Potrzeba zmian dotyczących zasad procesu scalania gruntów w poszcze-
gólnych powiatach.

i – kolejność powiatów; j – kolejność wskazań

Dokonując analizy z tabeli 3.28, wynika że tylko mieszkańcy jednego powiatu
(rzeszowskiego) w większości uznali, że zasady procesu scalania gruntów powinny
ulec zmianie. Na potrzebę taką wskazało 61,7% badanych właścicieli gospodarstw
rolnych. Respondenci pozostałych powiatów opowiadają się raczej za pozostaniem
przy dotychczasowych zasadach, najwyraźniej pokazują to wyniki z powiatu mielec-
kiego (100% badanych).

Biorąc pod uwagę ogólne zestawianie odpowiedzi na pytanie dotyczące potrze-
by zmiany dotychczasowym zasad scalania gruntów (ryc. 3.28) należy zauważyć, że
badane osoby w większości (67%) twierdzą, że obecne zasady scalania gruntów są
odpowiednie i nie powinny ulegać zmianie. Przeciwnego zdania jest 31,4% respon-
dentów, którzy wskazują na następujące propozycje zmian:
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• procesy scaleniowe powinny przeprowadzać osoby które nie są powiązane z miesz-
kańcami danej miejscowości,

• więcej konsultacji i przyjmowania uwag rolników
• likwidacja zasady różnicy 3% powierzchni przy wydzielaniu nowych działek,
• lepszy dobór wykonawców, wykonawca powinien być dobrą firmą a nie tanią,
• więcej prac w terenie a nie tylko na mapach,
• wprowadzenie możliwości zakupu gruntów,
• przeznaczenie większych środków finansowych na budowę dróg,
• większy wpływ gminy i mieszkańców na proces scaleniowy,
• prowadzenie scaleń przez wyspecjalizowane jednostki,
• więcej spotkań informacyjnych,
• możliwość egzekwowania prac zgodnie z projektem,
• bardziej przejrzyste zasady scalania i wymiany gruntów,
• większy wpływ rolników na podział i rozmieszczenie działek,
• ograniczenie liczby wyboru działek.

Ryc. 3.28. Potrzeba zmian dotyczących zasad procesu scalania gruntów ogółem.

3.3.1.4 Podsumowanie
Analizowane powyżej badania ankietowe miały na celu ustalenie barier i trud-

ności związanych z procesem scalania i wymiany gruntów na terenie województwa
podkarpackiego. W badaniach udział wzięło 988 osób, z 6 powiatów i 9 gmin, w któ-
rych proces ten został już przeprowadzony.

Respondentami w większości byli mężczyźni, w wieku między 30 a 50 rokiem
życia, prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni pomiędzy 2 ha a 10 ha. Byli to
właściciele gospodarstw w większości specjalizujący się w działalności roślinnej lub
mieszanej.
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Poziom wiedzy na temat scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania po-
scaleniowego jest bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na rozpoczęcie i prze-
bieg tego procesu, ponieważ zgodnie art. 3 pkt. 2 ustawy o scalaniu i wymianie grun-
tów postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli
gospodarstw rolnych lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar prze-
kracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Ponadto uczestnicy scaleń
biorą czynny udział w uzgadnianiu projektu scaleń, który jest poprzedzony założenia-
mi do scaleń. Zauważalne jest wzajemne powiązanie poziomu wiedzy uczestników
scaleń z poziomem zadowolenia z przeprowadzonych scaleń i zagospodarowania po-
scaleniowego. Tam gdzie poziom wiedzy uczestników scaleń jest niski, tam występuje
duże niezadowolenie z przeprowadzonych scaleń i zagospodarowania poscaleniowe-
go. Uzyskany w badaniach średni poziom wiedzy o scaleniach wynoszący 59,5% nale-
ży uznać za niewystarczający.

Najbardziej skutecznym źródłem informacji na temat scaleń były zebrania miesz-
kańców, co potwierdza 87,7% respondentów. Drugim istotnym źródłem wiedzy
w tym zakresie okazały się materiały informacyjne, które otrzymują rolnicy.

Poziom zadowolenia z przeprowadzonego procesu scalania i wymiany gruntów
był dosyć wysoki, gdyż wynosił 71,8%, mimo że 19,9% uczestników scalenia stwier-
dziło, iż występowały pewne „niedociągnięcia”. Zdecydowanie niezadowolonych było
13,7%, natomiast poziom zadowolenia z zagospodarowania poscaleniowego przed-
stawia się znacznie gorzej, ponieważ tylko 43,6% było zadowolonych, natomiast 28,8%
było niezadowolonych, a 27,1% nie miało na ten temat zdania. Uczestnicy scalenia
wskazywali wiele przyczyn niezadowolenia z przeprowadzonych scaleń i zagospoda-
rowania poscaleniowego.

Interesujące są wyniki badań dotyczące gotowości rolników do zmiany powierzch-
ni swoich gospodarstw, ponieważ 23,4%, chciałoby powiększyć swoje gospodarstwa
a z kolei 8,7% chce zmniejszyć lub je zlikwidować. Należy stwierdzić, że w procesie
scaleń nie dochodziło do „przepływu” ziemi między rolnikami, mimo że rozwiązania
prawne w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów to umożliwiają. Natomiast aż 67,6%
rolników wskazała, że nie ma planów co do kwestii pomniejszenia lub zwiększenia
swoich gospodarstw.

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że prawie 8% właścicieli go-
spodarstw rolnych w okresie paru lat od zakończenia scaleń, dokonało ponownego
podziału scalonych gruntów w celu sprzedaży lub przekazania w formie darowizny
najbliższej rodzinie.

W kwestii dotyczącej kto powinien prowadzić scalenia i wymiany gruntów zo-
stały wskazane trzy podmioty z bardzo podobnym poparciem tj. starostwa powiatowe
(stan dotychczasowy) z poparciem 35%, wyspecjalizowane inne jednostki z popar-
ciem 34,7%, oraz urzędy gminy z poparciem 28,8%.

Większość ankietowanych (60%) uznała, że dotychczasowe zasady scalania grun-
tów nie powinny ulec zmianie, natomiast 31,4% wskazała na konieczność zmian.
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3.3.2 Wywiady indywidualne

3.3.2.1 Założenia metodologiczne
Podobnie jak w przypadku badań sondażowych podstawowym założeniem indywi-

dualnych wywiadów była analiza i diagnoza problemów i trudności związanych
z przeprowadzaniem scaleń i wymiany gruntów na terenie województwa podkarpackiego.

W opisywanej części badań zastosowano metodę wywiadu, która polega na ana-
lizie konkretnych zjawisk przez pryzmat jednostkowych przypadków z nastawieniem
na bezpośredni kontakt i diagnozę interesujących zjawisk z perspektywy osób bezpo-
średnio w nich uczestniczących.

Wywiadem jest rozmowa kierowana, w której uczestniczą co najmniej dwie oso-
by tj. prowadzący wywiad i respondent. Badający stara się oddziaływać na badanego
stawianymi pytaniami i skłonić do udzielenia odpowiedzi na temat będący przedmio-
tem badania. W prezentowanych badaniach zastosowano wywiad IDI (individual in-
depth interview) – indywidualny wywiad pogłębiony, który polega na indywidualnej
rozmowie z respondentem. Jego celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informa-
cji od konkretnych osób, spełniających określone przez badacza kryteria doboru.
Wywiad, który zastosowano w badaniach miał charakter zogniskowany, który charak-
teryzuje się mniejszym stopniem swobody i dowolności odpowiedzi, ponieważ badacz
poprzez zadawanie pytań kieruje respondenta na określony temat.

Wywiady indywidualne zostały przeprowadzone w drugim półroczu 2017 r. ze
Starostwami Powiatowymi województwa Podkarpackiego, które przeprowadzały sca-
lenia gruntów od 2007 roku do 2013 roku (PROW 2007-2013) oraz z burmistrzami
miast i wójtami gmin na terenie których zostały wykonane prace scaleniowe.

W latach 2007-2013 sześć Starostw tj.: Starostwo Brzozowskie, Jarosławskie,
Leżajskie, Mieleckie, Przeworskie i Rzeszowskie przeprowadziło scalanie gruntów
na łącznej powierzchni ponad 10 000 ha.

Scalenia gruntów w latach 2007-2013 zostały przeprowadzone w następujących
gminach: Nozdrzec, Roźwienica, Pruchnik, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Padew Narodo-
wa, Kańczuga, Zarzecze, Dynów.

W wielu wyżej wymienionych gminach scalenia gruntów były prowadzone przed
okresem PROW 2007-2013 a scaleniami gruntów zostało objętych większość miej-
scowości tych gmin. Ponadto w wielu wspomnianych gminach są aktualnie również
prowadzone scalenia PROW 2014-2020. W związku z powyższym wymienione Sta-
rostwa Powiatowe i Samorządy Gmin mają duże doświadczenie w zakresie prowadze-
nia procesów scalania i wymiany gruntów jak również w zakresie zagospodarowania
poscaleniowego.

3.3.2.2 Tematyka wywiadów
Wywiady dotyczyły siedmiu zagadnień dotyczących scalania i wymiany gruntów

oraz zagospodarowania poscaleniowego na które uzyskano następujące odpowiedzi
(stanowiska):
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Zagadnienie 1
Czy procedura scaleń i wymiany gruntów rolnych nie powinna być powiązana

z jednoczesnym opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzen-
nego w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju gminy a nie tylko zapewnienia
rozwoju gospodarstwom rolnym?

Odpowiedzi:
a1) Procedura scaleń i wymiany gruntów rolnych powinna być powiązana z jedno-

czesnym opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Ta-
kie rozwiązanie pozwalałoby zabezpieczyć tereny pod budownictwo mieszkaniowe, pod
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pod rozwój usług oraz infrastruktury technicz-
nej jak również umożliwić wydzielenie terenów pod małą retencję. Takie rozwiązanie
byłoby bardzo korzystne zapobiegające również rozproszeniu budynków mieszkalnych
w terenie i w związku z tym znaczne zmniejszenie w przyszłości kosztów budowy infra-
struktury technicznej przez samorządy gminne. Prace związane ze scaleniami i ze zmianą
MPZP mogłyby być prowadzone równolegle. Przy takim rozwiązaniu należałoby zabez-
pieczyć środki finansowe na opracowanie MPZP z poza budżetu gminy tak jak na sca-
lenia.
– wypowiedzi Starostw – 4
– wypowiedzi wójtów – 4
razem – 8

b1) Proces scalania i wymiany gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenio-
wym trwa przeciętnie około trzech lat. Opracowanie nowego Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego jest również procedurą bardzo złożoną i długotrwałą.
Nałożenie w tym samym czasie dwóch skomplikowanych procedur byłoby bardzo trud-
ne i niemożliwe do wykonania w okresie trzech lat
– wypowiedzi Starostw – 1
– wypowiedzi wójtów – 3
razem – 4

c1) Rozwiązanie tego problemu możliwe jest po aktualizacji obowiązujących Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego danej miejscowo-
ści (obiektu scaleniowego) z dokładnym opracowaniem „założeń” do Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego
– wypowiedzi Starostw – 1
– wypowiedzi wójtów – 2
razem – 3

Zagadnienie 2
Czy należałoby rozważyć w przyszłości prowadzenia scaleń i wymiany grun-

tów rolnych nie tylko przez Starostwa Powiatowe, ale również przez wyspecjalizo-
wane inne podmioty lub nawet gminy?
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Odpowiedzi:
a2) Scalenia i wymiany gruntów powinny być prowadzone tak jak dotychczas przez

Starostwa Powiatowe jako zadania z zakresu administracji rządowej ponieważ w swo-
im zasobie dokumentacyjnym posiadają wszystkie niezbędne dane dotyczące wszystkich
działek w poszczególnych gminach, których pozyskanie do prac scaleniowych jest bez-
płatne. Ponadto Starostwa dysponują odpowiednią i doświadczoną kadrą. Gminy mo-
głyby przejąć zadania związane z projektowaniem i zagospodarowaniem poscalenio-
wym lub tylko zadania związane z zagospodarowaniem poscaleniowym bez projekto-
wania. Takie rozwiązanie zabezpieczałoby realny wpływ samorządów gmin, między in-
nymi na urządzanie i modernizację gminnych „dróg transportu rolniczego” (projektowa-
nie i wykonawstwo).
– wypowiedzi Starostw – 4
– wypowiedzi wójtów – 6
razem – 10

b2) Scalenia i wymiany gruntów oraz projektowanie i zagospodarowanie poscale-
niowe powinno być prowadzone tak jak dotychczas przez Starostwa Powiatowe pod
warunkiem bieżącej i dobrej współpracy z samorządami gminnymi
– wypowiedzi Starostw – 2
– wypowiedzi wójtów – 3
razem – 5

Zagadnienie 3
Czy prace geodezyjne powinny być prowadzone tylko przez Biuro Geodezji

i Terenów Rolnych w Rzeszowie, które jest podległe Urzędowi Marszałkowskiemu,
czy nie należałoby umożliwić wykonywanie tych prac przez podmioty prywatne?

Odpowiedzi:

a3) Można rozważyć, aby prace geodezyjne były wykonywane przez różne podmioty
w tym również przez podmioty prywatne, pod warunkiem, że dysponowałyby odpowied-
nią ilością uprawnionych geodetów do prac scaleniowych i gwarantowały wysoką ja-
kość wykonanych prac. Takie rozwiązanie pozwoliłoby wprowadzić zasadę konkuren-
cyjności. Podmioty prywatne obecnie nie są przygotowane do tego typu zadań, ponieważ
nie dysponują odpowiednią ilością geodetów z uprawnieniami do wykonywania scaleń.
Uzyskanie uprawnień geodezyjnych do prac scaleniowych obecnie wymaga długiego okre-
su, gdyż niezbędny jest odpowiedni staż pracy w procedurach scaleniowych jak również
zdanie egzaminu państwowego. Należałoby rozważyć uproszczenie uzyskiwania wspo-
mnianych uprawnień.
– wypowiedzi Starostw – 2
– wypowiedzi wójtów – 2
razem – 4
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b3) Prace geodezyjne powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane podmioty
państwowe lub samorządowe w celu zapewnienia odpowiedzialności za ingerencję
w szerokim zakresie w prywatną własność obywateli. Nie ma gwarancji, że prywatne
podmioty, które będą chciały za wszelką cenę wygrać przetargi na tego typu prace później
zapewnią ciągłość instytucjonalną tych firm.
– wypowiedzi Starostw – 4
– wypowiedzi wójtów – 7
razem – 11

Zagadnienie 4
Czy dotychczasowy sposób finansowania postępowań scaleniowych, wymiany

gruntów rolnych i zagospodarowania poscaleniowego jest odpowiedni i wystarcza-
jący. Czy koszt postępowania scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego
wynoszące na Podkarpaciu 1400 euro na 1ha gruntów w tym 500 euro na prace
scaleniowe i 900 euro na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, wraz 25%
dopłatą z budżetu państwa można zmniejszyć i w jaki sposób?

Odpowiedzi:
a4) Na opracowanie założeń do prac scaleniowych powinny być zabezpieczone

środki z budżetu państwa przed rozstrzygnięciem czy dany obiekt w postępowaniu doty-
czącym przyznania pomocy finansowej zostanie zakwalifikowany czy też nie do finanso-
wania, ponieważ warunkiem przystąpienia do postępowania scaleniowego jest wcze-
śniejsze opracowanie założenia do prac scaleniowych. Obecnie zabezpieczane środki
finansowe nie pozwalają objąć wszystkich obiektów scaleniowych dla których zostały
opracowane założenia do projektów scaleń gruntów a w związku z tym występuje pro-
blem pokrycia kosztów wykonania projektów scaleń obiektów, które nie zostały zakwa-
lifikowane do finansowania.

Wyżej wymienione kwoty są za małe aby wykonać w szczególności w pełnym za-
kresie zagospodarowanie poscaleniowe.

Należałoby rozważyć nie tylko korzystanie ze środków z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (środki unijne) na scalenia, ale również w większym zakresie ze środ-
ków budżetu państwa, które mogą być uzyskane np. ze sprzedaży nieruchomości rol-
nych skarbu państwa.

W celu zmniejszenia kosztów postępowania scaleniowego i zagospodarowania
poscaleniowego należy rozważyć:
– wyłączenie lub ograniczenie ze scaleń kompleksy lasów państwowych, gdyż scalenia

na tego typu nieruchomościach są często zbędne, a włączane są do powierzchni sca-
leń po to aby uzyskać dodatkowe środki finansowe,

– zróżnicować dofinansowanie na zagospodarowanie poscaleniowe w zależności od
ukształtowania terenu, mniejsze kwoty dla terenów równinnych a większe dla terenów
górzystych,
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– ustalić podstawowe parametry techniczne i standardy dotyczące budowy i moderni-
zacji „dróg transportu rolniczego”, gdyż często projektowane są drogi o dużych szero-
kościach około 10m o wysokim standardzie które w znacznym stopniu wpływają na
koszt zagospodarowania poscaleniowego.

– wypowiedzi Starostw – 6
– wypowiedzi wójtów – 9
razem – 15

Zagadnienie 5
Czy uzyskane efekty scaleniowe są zadowalające i umożliwiają rozwój gospo-

darstw rolnych oraz rozwój gminy?

Odpowiedzi:
a5) Nie wszystkie cele scalania gruntów zdefiniowane w ustawie z dnia 26.03.

1982 r. o Scalaniu i Wymianie Gruntów są w pełni realizowane. W niedużym stopniu
jest realizowany cel poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, gdyż wzrost po-
wierzchni działek w wyniku scaleń jest nieduży, nieprzekraczające 27% a w wielu przy-
padkach jest mniejszy.

Bardzo ważnym efektem scaleniowym jest zagospodarowanie poscaleniowe w tym
urządzenie i modernizacja „dróg transportu rolniczego”, które zapewniają dojazd do
każdej działki oraz dróg dojazdowych do poszczególnych siedlisk gospodarstw rolni-
czych. Często jako najważniejszy efekt scaleniowy wymieniane są wyżej wspomniane
drogi. Do istotnych efektów scaleniowych zaliczane są ponadto: modernizacja rowów
odwadniających, rekultywacja gruntów, znoszenie współwłasności na zgodny wniosek
zainteresowanych stron, znoszenie bez odszkodowania służebności gruntowych, ujaw-
nianie w księgach wieczystych nowego stanu prawnego oraz wyznaczenie granic działek
w terenie.
– wypowiedzi Starostw – 6
– wypowiedzi wójtów – 9
razem – 15

Zagadnienie 6
Jakie przepisy należałoby zmienić w celu upowszechnienia i przyspieszenia

procedur scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego?

Odpowiedzi:
a6) Należy rozważyć zmiany dotyczące następujących przepisów:

– włączyć istniejące drogi gminne do zagospodarowania poscaleniowego, ponieważ ich
stan techniczny jest bardzo zły i często odbiegający od stanu nowo budowanych „dróg
transportu rolniczego”,
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– zmienić przepisy lub je uprościć dotyczące robót budowlanych (przepusty, zjazdy
z dróg itp.) oraz przepisy ochrony środowiska, które by ułatwiły i przyspieszyły wyko-
nanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym,

– wyłączyć ze zwolnienia z podatku rolnego przez okres 3 lat (pierwszy rok 100% zwol-
nienia, drugi rok 75% zwolnienia i trzeci rok 50% zwolnienia) gruntów rolnych obję-
tych procesem scalenia, ponieważ gminy pozbawiane są dochodów, co powoduje, że
niektóre z nich nie są zainteresowane prowadzeniem prac scaleniowych w szerokim
zakresie lub rozważyć rekompensatę finansową dla gmin z tego tytułu z budżetu pań-
stwa,

– powrócić do wcześniejszego rozwiązania w którym grunty pod „drogi transportu rol-
niczego” były wydzielane z gruntów uczestników scalenia bez odpłatności, co nie po-
wodowało obciążenia finansowego gmin z tytułu scalenia gruntów.

– wypowiedzi Starostw – 6
– wypowiedzi wójtów – 9
razem – 15

Zagadnienie 7
Jakie działania oprócz scaleń i wymiany gruntów należałoby podjąć aby uzy-

skać efekt powiększania gospodarstw rolnych?

Odpowiedzi:
a7) Podczas procedury scaleń i wymiany gruntów w bardzo małym stopniu docho-

dzi do powiększania gospodarstw rolnych, ponieważ jest mało przypadków zmiany wła-
ścicieli gruntów rolnych za dopłatą. Sytuacja ta wynika z przeświadczenia rolników, że
ich nieruchomości rolne po scaleniach zwiększą istotnie swoją wartość z tytułu lepszej
dostępności (przebudowa istniejących dróg lub urządzenie nowych dróg), z tytułu po-
większenia swojej powierzchni oraz racjonalnego ukształtowania rozłogów. Rolnicy za-
mierzający powiększać swoje gospodarstwa są skłonni nabywać nieruchomości pod-
czas scalenia, w formie dopłat, ponieważ zdają sobie sprawę, że nieruchomości te będą
tańsze. Ustalane zasady szacowania gruntów metodą punktową nie zachęcają uczestni-
ków scaleń do pozbycia się nieruchomości za dopłaty, ponieważ wartości gruntów są
często bardzo zaniżone w stosunku do cen rynkowych.

W celu uzyskania efektu zmiany struktury agrarnej gospodarstw rolnych czyli ich
powiększenia rozważyć następujące rozwiązania:
– wprowadzić rozwiązanie prawne zachęcające rolników, którzy nie zamierzają pro-

wadzić w przyszłości gospodarstw rolnych do odsprzedaży swoich gospodarstw lub
gruntów w procesie scalenia.

– wprowadzić przepis uniemożliwiający lub ograniczający podział działek objętych
scaleniem oraz ograniczający ich zbycie nawet na rzecz osób bliskich z rodziny, co
przyczyni się do zahamowania wtórnego rozdrobnienia gruntów po scaleniu,
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– wprowadzić w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu sąsiedz-
kiego (naturalne scalanie gruntów),

– opracować ustawę o dzierżawie, która pozwoliłaby usankcjonować wiele umów dzier-
żawnych zawieranych między rolnikami w formie ustnej co skutkuje dużą niepewno-
ścią w gospodarowaniu.

– wypowiedzi Starostw – 6
– wypowiedzi wójtów – 9
razem – 15

3.3.2.3 Analiza wyników wywiadów
W przeprowadzonych wywiadach uczestnicy wywiadów tj. przedstawiciele Sta-

rostw i Gmin różnie wypowiadali się na poszczególne zagadnienia. Niżej załączona
tabela przedstawia jaka liczba uczestników wywiadów zajmowała poszczególne stano-
wiska oznaczone w tabeli literami a, b, c.

Tabela 3.29. Zestawienie odpowiedzi uczestników wywiadów.

Ryc. 3.29. Wypowiedzi uczestników wywiadów dotyczących zagadnienia
oznaczonego nr 1.
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Ryc. 3.30. Wypowiedzi uczestników wywiadów dotyczących zagadnienia
oznaczonego nr 2.

Ryc. 3.31. Wypowiedzi uczestników wywiadów dotyczących zagadnienia
oznaczonego nr 3.

Ryc. 3.32. Wypowiedzi uczestników wywiadów dotyczących zagadnienia
oznaczonego nr 4, 5, 6, 7.
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Należy zauważyć, że wszyscy uczestnicy wywiadów (100%) zajęli takie same
stanowiska odnośnie zagadnień opisanych pod numerami 4, 5, 6 i 7. W tematyce
opisanej w zagadnieniach pod numerami 2 i 3 uczestnicy wywiadów zajęli dwa różne
stanowiska, przy czym większość wypowiadających się tj. 67% dotyczących zagad-
nienia opisanego pod nr 2 i 73% odnośnie zagadnienia opisanego pod nr 3 miało
takie same stanowisko. Zagadnienie opisane pod nr 1 podzieliło uczestników wy-
wiadów na trzy grupy 53%, 27%, 20% zajmujących odmienne stanowiska.

Przy formułowaniu wniosków zostały wzięte pod uwagę nie tylko wypowiedzi
w których ponad 50% uczestników zajmowało takie samo stanowisko, ale również
stanowiska prezentowane przez pozostałych uczestników.

3.4 Analiza obowiązujących aktów prawnych
wpływających na przebieg scaleń i wymiany
gruntów

Problematyką scalania i wymiany gruntów zajmowano się w Polsce już w okresie
międzywojennym. Już wtedy starano się zdefiniować i opisywać poszczególne zagadnie-
nia odpowiednimi aktami prawnymi. Od tego czasu ustawodawstwo zajmujące się zło-
żoną problematyką scaleń i wymiany gruntów rozwijało się dostosowując rozwiązania
poszczególnych zagadnień do ówczesnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Analiza obowiązujących aktów prawnych w poszczególnych okresach ma na
celu wyeksponować najważniejsze i najbardziej interesujące rozstrzygnięcia w pro-
cedurach scaleń i wymiany gruntów a przede wszystkim zaproponować takie roz-
wiązania prawne, które by się przyczyniły do usprawnienia i przyspieszenia postę-
powań scaleniowych i wymiennych.

1. Ustawa z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów [Ustawa 1923].

Ustawa z dnia 31 lipca 1923 roku była pierwszą ustawą w Polsce regulującą
problematykę scaleń gruntów. Do ustawy tej ówczesne Ministerstwo Rolnictwa
i Reform Rolnych wydało 20 aktów wykonawczych.

Kolejne ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, jak również obecnie obowiązu-
jąca ustawa, zawierają wiele zapisów z ustawy z 1923 r. Warto zwrócić uwagę na
następujące zapisy i rozstrzygnięcia w ustawie z 1923 roku, które w całości lub
w części nadal są aktualne cyt.:

Art. 1. Grunty rozdrobnione i rozmieszczone w szachownicę oraz grunty nad-
miernie zwężone ulegają scaleniu (komasacji) przez przekształcenie w obszary, odpo-
wiadające wymogom prawidłowego gospodarowania, drogą wymiany gruntów między
właścicielami według przepisów niniejszej ustawy.
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Za grunty rozdrobnione i rozmieszczone w szachownicę uważać należy z reguły
działki, których długość przewyższa szerokość więcej niż 15 razy.

Art. 7. Przy scalaniu gruntów należy jednocześnie przeprowadzić z urzędu:
a) likwidację wszelkich służebności,
b) podział wspólnot gruntowych lub, o ile ze względów gospodarczych lub topograficz-

nych podział ich pomiędzy współwłaścicieli jest niepożądany – uregulowanie ich
użytkowania,

c) wyprostowanie granic poszczególnych jednostek administracyjnych lub ich części,
d) wydzielenie gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej,
e) melioracje scalanych gruntów niezbędne do ich racjonalnego zagospodarowania,
f) regulację dróg, dojazdów przez doprowadzenie ich do stanu zwykłej używalności,
g) parcelację prywatnych majątków w granicach ustawy o reformie rolnej, jeżeli tego

wymagają potrzeby gospodarcze scalanych gruntów,
h) ustalenie ogólnego planu rozbudowania tworzącej się na podstawie scalania jed-

nostki administracyjnej,

Art. 10. Techniczne przeprowadzenie scalenia mogą urzędy ziemskie powierzać
osobom prywatnym fizycznym lub prawnym posiadającym prawnie uznane uzdolnie-
nia fachowe. Upoważnień do zawodowego wykonania scalenia gruntów udziela Pre-
zes Głównego Urzędu Ziemskiego.

Art. 26. W skład komisji szacunkowej wchodzą:
a) komisarz ziemski lub jego zastępca, specjalnie w tym celu delegowany przez okręgo-

wy urząd ziemski – jako przewodniczący,
b) geometra, prowadzący roboty pomiarowe związane ze scaleniem gruntów,
c) rzeczoznawcy w liczbie najmniej trzech z pośród osób postronnych, w przeprowa-

dzenie scalenia niezainteresowanych, a znających miejscowe stosunki.

Art. 28. Projekt scalenia, sporządzony z możliwym uwzględnieniem potrzeb
i życzeń wszystkich uczestników scalenia, zostaje prowizorycznie wyznaczony na
gruncie.

Z analizy treści ustawy wynika, że ustawodawca dopuszczał prowadzenie prac
scaleniowych przez osoby fizyczne (prywatne) oraz osoby prawne, posiadające
odpowiednie kwalifikacje. Takie rozwiązanie dotyczące kręgu podmiotów upraw-
nionych do przeprowadzania scaleń powinno się znaleźć ustawie z dnia 26 marca
1982. o scalaniu i wymianie gruntów. Ustawa z 1923 roku o scalaniu gruntów
uważana jest przez wielu praktyków z zakresu scaleń gruntów, za ustawę, która
dokładnie rozstrzyga wszystkie wątpliwości w procesie scaleń przez wydane liczne
akty wykonawcze.
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2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 roku o scalaniu i wymianie gruntów [Ustawa
1968].

W oparciu o tą ustawę były nadal kontynuowane prace scaleniowe i wymiana
gruntów w Polsce.

Cel ustawy został zdefiniowany następująco cyt.:
W celu polepszenia warunków dla przyśpieszenia rozwoju produkcji rolnej – sta-

nowi się, co następuje:
Art. 1 ust. 1. Grunty rozdrobnione, znajdujące się w szachownicy oraz grunty nad-

miernie zwężone lub wydłużone albo tworzące enklawy i półenklawy mogą być poddane
scaleniu.

Art. 5 ust. 1. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz
pod ulice i drogi wiejskie nie leżące w ciągu dróg państwowych wydziela się bez odszko-
dowania z gruntów należących do uczestników scalenia. W związku z tym każdemu
z uczestników scalenia zmniejsza się przysługujący mu ekwiwalent za scalone grunty
o taką jego część, której wartość szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości szacun-
kowej gruntów wydzielonych na wymienione cele do wartości szacunkowej wszystkich
scalanych gruntów.

Art. 9. Służebności gruntowe ciążące na gruntach poddanych scaleniu lub wymia-
nie znosi się bez odszkodowania, jeżeli utraciły one dla nieruchomości władnącej wszel-
kie znaczenie. Służebności te określa się w decyzji o zatwierdzeniu projektów scalenia
lub wymiany gruntów.

Należy zauważyć, że ustawa racjonalnie określiła sposób uzyskania gruntów na
cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod drogi i ulice bez odszkodowania.

3. Zarządzenie Ministra Rolnictwa oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 19 kwietnia 1968 roku w sprawie koordynacji prac w za-
kresie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
obszarach miast, osiedli i wsi oraz projektów wyznaczania terenów budowla-
nych na obszarach wsi z pracami dotyczącymi scalenia i wymiany gruntów [Za-
rządzenie 1968].

Wymienione wyżej zarządzenie porusza bardzo ważne zagadnienia dotyczące
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach
objętych scaleniami i wymianą gruntów.

W zarządzeniu tym określono między innymi cyt.:
§ 1 ust. 1. Wieloletnie i roczne programy prac w zakresie miejscowego planowania

przestrzennego powinny być skoordynowane z programem prac scaleniowych i uzgod-
nione z zainteresowanymi organami prezydiów rad narodowych.
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§ 2 ust. 1 pkt. 3 (...) w toku prac, o których mowa w punktach 1 i 2, organy
rolnictwa oraz organy miejscowego planowania przestrzennego obowiązane są do bie-
żących wzajemnych konsultacji i uzgodnień w zakresie właściwego usytuowania terenów
budowlanych oraz powiązania dróg transportu gospodarczego z ulicami osiedli wiej-
skich.

Wydanie tego zarządzenia świadczy o tym, że dużą uwagę zwracano na odpo-
wiednie powiązanie procesów scalania i wymiany gruntów ze sporządzeniem miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 roku [Ustawa 1982].

Jest to kolejna ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, która obowiązuje do chwi-
li obecnej.

Cele ustawy zostały określone następująco cyt.:
Art. 1 ust. 1. Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków

gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospo-
darstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów,
dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz
rzeźby terenu.

Ponadto określono cyt.:
Art. 1 ust. 2 pkt. 9 (...) zagospodarowanie poscaleniowe – rozumie się przez to

określone w decyzji o zawiedzeniu projektu scalenia gruntów, prace umożliwiające obję-
cie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania
scaleniowego gruntów polegających na:

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

b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń meliora-
cji wodnych,

c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyj-
nych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów,

Art. 2 ust. 4. Za grunty stanowiące współwłasność można, za zgodą współwłaści-
cieli, wydzielić odrębnie dla każdego z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we
współwłasności.

Art. 8 ust. 2. Jeżeli wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej jest tech-
nicznie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione za równą wartość szacunkową
uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3%.

Art. 8 ust. 8. Na wniosek uczestników postępowania scaleniowego grunty Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa mogą, za zgodą Krajowego Ośrodka zostać w cało-
ści lub w części rozdysponowane za dopłaty na rzecz uczestników postępowania.
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Art. 17 ust. 1. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod
ulice i drogi publiczne oraz na wykonanie i utrzymanie albo przewidziane do takiego
wykonania i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wydziela się
z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub gminy.

2. Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie ma gruntów Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa i gruntów gminy, grunty pod drogi dojazdowe do gruntów rolnych lub
leśnych wydziela się z gruntów uczestników scalenia, a każdemu z nich zmniejsz się
przysługujący mu obszar gruntów o części, której wartość szacunkowa odpowiada
stosunkowi wartości szacunkowej gruntów przeznaczonych na wymieniony cel do
wartości wszystkich scalonych gruntów.

2a. Uczestnikom scalenia o których mowa w ust. 2, przysługują dopłaty, które
uiszcza gmina.

3. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice
i drogi przechodzą na własność gminy.

Art. 19. Jeżeli służebności gruntowe obciążające grunty objęte scaleniem lub wy-
mianą utraciły dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, znosi się je bez od-
szkodowania.

Art. 22 ust. 1. Projekt scalenia lub wymiany gruntów powinien uwzględniać usta-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 29 ust. 1. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów
stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i podsta-
wę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów.

W związku z tym, że obecnie podmioty prowadzące scalenia posługują się ma-
pami numerycznymi (cyfrowymi), nie ma potrzeby pozostawiania marginesu do-
kładności do 3% tak jak to zapisano w art. 8 ust. 2 ustawy, wystarczający byłby
margines niedokładności 1%. Różnica 3% jest odczuwana w szczególności dla uczest-
ników scaleń, którzy posiadają większe gospodarstwa, ponieważ może dojść do
zmniejszenia powierzchni gospodarstwa o istotną powierzchnię.

W art. 17 ustawy dodano pkt. 2a o przysługujących dopłatach uczestnikom
scalenia za wydzielone grunty pod drogi dojazdowe. Zapis ten wprowadza dosyć
duże obciążenie budżetu gmin z tytułu sfinansowania dopłat.

5. Instrukcja nr 1 Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu
gruntów z dnia 24 marca 1983 roku [Instrukcja 1983].

Interesującym dokumentem aktualnie, przywoływanym przy opracowaniu za-
łożeń do projektów scaleń i wymiany gruntów, jest niepublikowana wspomniana in-
strukcja.
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Instrukcja jest bardzo obszerna składająca się z 12 rozdziałów oraz 91 paragra-
fów. Ponadto zawiera 40 załączników wzorów różnych druków, które dotychczas są
wykorzystywane w procedurze scaleń i wymiany gruntów.

W dokumencie tym przedstawiona jest rozbudowana definicja celu scalenia grun-
tów, która brzmi cyt.: „Scalenie gruntów jest zabiegiem przekształcającym na określonym
obszarze układ powierzchniowy gruntów rozdrobnionych i rozmieszczonych w szachowni-
cy (rozproszonych) oraz nadmiernie wydłużonych w możliwie duże, regularnie ukształto-
wane działki odpowiadające wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania.
Następuje przy tym równocześnie zniesienie enklaw i półenklaw, wyprostowanie granic,
wydzielenie terenów pod zabudowę, zaprojektowanie funkcjonalnego układu komunika-
cyjnego oraz prawidłowe ukształtowanie rozłogów gruntów z jednoczesnym (w miarę moż-
liwości) powiększeniem obszaru gospodarstw. Za rozłóg gruntów w gospodarstwie uważa
się liczbę działek, ich kształt oraz rozmieszczenie względem siedliska” (§3).

Przedstawiona definicja celu scalenia gruntów jest najpełniejsza spośród wszyst-
kich wcześniej przedstawionych przy poszczególnych ustawach o scalaniu i wymianie
gruntów. Zacytowana definicja wymienia po raz pierwszy powiększenie obszaru go-
spodarstw rolnych, jako jedno z zadań procesu scalania i wymiany gruntów, o czym
nie ma mowy we wcześniejszych aktach prawnych. Należy rozważyć wprowadzenie
„powiększenia gospodarstw rolnych” jako jeden z celów scaleń i wymiany gruntów
w obowiązującej ustawie.

W związku z tym, że instrukcja ta nadal jest dokumentem wykorzystywanym
w procedurze scaleń i wymiany gruntów, powinna być wprowadzona do systemu praw-
nego w drodze aktu powszechnie obowiązującego prawa, przy jednoczesnym jej uak-
tualnieniu.

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwo-
jem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Rozporządzenie
2008].

Prace scaleniowe prowadzone w latach 2007-2013 obejmował program pod
nazwą: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Został on podzielony na
dwadzieścia dwa działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu.
Scalenia gruntów mieściły się w zakresie osi pierwszej w punkcie siódmym: „Popra-
wianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa”. Poziom maksymalnego dofinansowania wynosił 100%, natomiast poziom
środków publicznych ustalono na minimum 25% kosztów kwalifikowanych pocho-
dzących z budżetu państwa.
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§ 4 ust. 4. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez benefi-
cjenta w wysokości nieprzekraczającej 100% tych kosztów w ramach wnioskowanej
pomocy w okresie realizacji Programu, z tym że nie więcej niż:

1) 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w wojewódz-
twach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych
na opracowanie projektu scalenia;

2) 350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w wojewódz-
twach innych niż wymienione w pkt. 1, poniesionych na opracowanie projektu scalenia;

3) 900 euro na 1 ha scalanych gruntów, poniesionych na wykonanie prac posca-
leniowych.

Kolejność przyznawania pomocy finansowej wynikała z oceny punktowej „Za-
łożeń do projektów scaleń”. Kryteria oceny punktowej zostały określone w załączni-
ku do rozporządzenia.

Kryteria oceny punktowej operacji

1) Procent właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy
złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, albo procent gruntów położonych na
projektowanym obszarze scalania, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowa-
nia scaleniowego, odpowiada odpowiednio liczbie punktów, np. 51% = 51 pkt.

Z rozporządzenia wynika, że maksymalna ilość punktów może wynosić 150,
w tym 100 punktów przyznawanych jest jeżeli wszyscy właściciele gospodarstw rol-
nych złożyli wniosek. Należy zaznaczyć, że warunkiem wszczęcia postępowania sca-
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leniowego jest uzyskanie akceptacji (wniosku) większości właścicieli gospodarstw
rolnych, czyli ponad 50%, co przekłada się na ponad 50 punktów. Celowa jest zmia-
na zasad przyznawania tak dużej punktacji za złożenie wniosków o przeprowadze-
nie postępowania scaleniowego przez właścicieli gospodarstw rolnych, gdyż uzyska-
nie minimalnego poparcia ponad 50% aktualnie nie przysparza dużych trudności.
Należałoby rozważyć podwyższenie liczby punktów za pozostałe kryteria.

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomo-
cy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywa-
niem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 [Rozporządzenie 2015].

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został opracowany
na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w spra-
wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Środki na scalenia gruntów będzie można uzyskać w ramach działania „inwe-
stycje w środki trwałe”. W tym przypadku chodzi o poprawę struktury obszarowej
gospodarstw i wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa. Przewidziany budżet
wynosi 140 mln euro.

Należy pozytywnie ocenić fakt, że omawiane rozporządzenie znacznie zwiększa
pomoc finansową na scalenia i zagospodarowania poscaleniowe na 1 ha gruntów obję-
tych postępowaniem poscaleniowym w porównaniu do pomocy finansowej wynikają-
cej z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. na
co wskazuje § 6. ust. 1. Rozporządzenia. Zwiększona pomoc finansowa powinna
w pełni zabezpieczyć potrzeby na scalenia i zagospodarowania poscaleniowe.

§ 6. ust. 1. Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowal-
nych, z tym że nie wyższej niż równowartość:

1) 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w woje-
wództwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i święto-
krzyskim, poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;

2) 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w woje-
wództwach innych niż wymienione w pkt. 1, poniesionych na wykonanie prac scale-
niowych;

3) 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach dolnośląskim, lu-
belskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na
wykonanie zagospodarowania poscaleniowego;

4) 1900 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach innych niż wymie-
nione w pkt. 3, poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.
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§ 11 ust. 1. W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje
się ich oceny, przyznając planowanej operacji punkty według następujących kryteriów
wyboru:

1) procentowy udział liczby właścicieli gospodarstw rolnych położonych na pro-
jektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowa-
nia scaleniowego, w stosunku do ogólnej liczby właścicieli gospodarstw rolnych obję-
tych postępowaniem scaleniowym lub procentowy udział powierzchni gruntów poło-
żonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek
o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni
gruntów objętych postępowaniem scaleniowym, w którym liczba punktów odpowiada
procentowi właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze
scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego lub
procentowi gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których wła-
ściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego – maksymal-
nie 100 punktów;

2) operacja, co wynika z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie
miała pozytywny wpływ na środowisko – 10 punktów;

3) operacja zakłada na obszarze scalenia poprawę walorów krajobrazowych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936) – 10 punktów;

4) operacja zakłada wydzielenie niezbędnych gruntów na cele:
a) miejscowej użyteczności publicznej wynikających z założeń do projektu sca-

lenia – 10 punktów,
b) związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej – 10

punktów.

§ 11 ust. 7. Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej
70 punktów.

Z powyższych zapisów w Rozporządzeniu, wynika, że 70 punktów jest to mi-
nimum, aby były przyznane środki finansowe na scalenie i wymianę gruntów, a mak-
symalna ilość punktów może wynosić 140 punktów, w tym 100 punktów przyznawa-
nych jest jeżeli wszyscy właściciele gospodarstw rolnych złożyli wniosek. Należy
zaznaczyć, że warunkiem wszczęcia postępowania scaleniowego jest uzyskanie ak-
ceptacji (wniosku) większości właścicieli gospodarstw rolnych, czyli ponad 50%, co
przekłada się na ponad 50 punktów. W sytuacji, przykładowo, gdy wniosek o scale-
nie złoży co najmniej 70% właścicieli gospodarstw rolnych nie muszą oni spełniać
żadnego z pozostałych czterech kryteriów, aby uzyskać pomoc finansową.

Celowa jest zmiana zasad przyznawania tak dużej punktacji za złożenie wnio-
sków o przeprowadzenie postępowania scaleniowego przez właścicieli gospodarstw
rolnych, gdyż uzyskanie minimalnego poparcia ponad 50% aktualnie nie przysparza
dużych trudności.
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Rozważyć należy wprowadzenie innych dodatkowych kryteriów dla osiągnię-
cia istotnych celów scalenia gruntów określonych w art. 1 ustawy z dnia 26 marca
1982 r. Jednym z najważniejszych celów scalenia gruntów jest poprawa struktury
obszarowej gospodarstw rolnych, to znaczy zmniejszenia ilości działek na obiekcie
scaleniowym oraz zwiększenie ich powierzchni jak również zmniejszenie średniej
liczby działek w gospodarstwach indywidualnych. W związku z tym należałoby wpro-
wadzić przykładowo minimalny współczynnik zwiększenia powierzchni działek o 40%,
a za każde zwiększenie ponad 40% przyznać dodatkowe punkty.

Należy rozważyć wprowadzenia w §6 ust. 1 przyznawania pomocy na wykona-
nie zagospodarowania poscaleniowego w zależności od ukształtowania terenu tj. dla
terenów górskich większą kwotę a dla terenów równinnych mniejszą kwotę.

8. Analiza ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów [Ustawa
1982] w kontekście ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego [Ustawa 2003] oraz ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospoda-
rowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa [Ustawa 1991].

Przepisy ustawy o scalaniu i wymianie gruntów określają szczególny tryb po-
stępowania w prowadzonych postępowaniach scaleniowych i wymiennych, odwołu-
jąc się jednocześnie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, w tych
sprawach, które w ustawie nie zostały uregulowane (art. 33 ust. 1 ustawy).

Analizowana ustawa jest przepisem szczególnym, trudno jednak założyć, że
jest ona aktem prawnym działającym w izolacji z innymi przepisami. W tym znacze-
niu szczególnie istotne ze względu na przebieg i ewentualną ważność prowadzonego
postępowania scaleniowo-wymiennego wydają się być dwie ustawy; o kształtowaniu
ustroju rolnego (ukur) oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (ognrSP), które powiązane są zarówno przedmiotowo jak i celowościowo,
z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów.

Należy podkreślić, że zarówno przepisy ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
jak i ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, a także ustawa o gospodarowaniu nieru-
chomościami rolnymi Skarbu Państwa, obejmują swoim działaniem, w znacznym
uproszczeniu, nieruchomości rolne, bądź zawarte w definicji gruntu (ustawa o scala-
niu i wymianie) bądź posiadające własną definicję (jak w przypadku ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego) czy posiłkujące się wprost definicją zawartą w Kodeksie cywil-
nym (patrz: ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa).

I tak, zgodnie z definicją podaną w ustawie o scaleniu i wymianie gruntów pod
pojęciem gruntów rozumie się nieruchomości rolne, grunty leśne, w tym przezna-
czone na inwestycje celu publicznego, grunty pod wodami, drogami i obszarami
kolejowymi. Natomiast pod pojęciem rozłogu gruntów rozumie się rozmieszczenie
gruntów gospodarstwa rolnego w stosunku do gruntów zabudowanych. Ustawa nie
definiuje co należy rozumieć pod pojęciem nieruchomości rolnych czy gospodar-
stwa rolnego.
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Definicja nieruchomości rolnej, jak wspomniano wcześniej, zawarta jest w usta-
wie o kształtowaniu ustroju rolnego i tu rozumie się pod tym pojęciem „nieruchomość
rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego1, z wyłączeniem nieruchomości położonych
na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele
inne niż rolne”.

Natomiast jak wynika z art. 1 ust. 1 ustawy o gnrSP, pod pojęciem nieruchomości
rolnej należy rozumieć nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego (...).

W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego znalazło swoją definicję również go-
spodarstwo rolne i należy pod tym pojęciem rozumieć gospodarstwo rolne w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego2, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie
mniejsza niż 1 ha.

9. Analiza ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w kontekście ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieru-
chomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Ustawodawca przewidział
pewne wyjątki w tym zakresie (wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe).

Spod działania ustawy wyłączone zostały również niektóre nieruchomości rol-
ne, a mianowicie:
1) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
2) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,
3) będące drogami wewnętrznymi
oraz nabycie udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości o powierzchni
mniejszej niż 0,3 ha oraz we współwłasności nieruchomości będącej drogą we-
wnętrzną. Wyłączeniem tym nie objęto gruntów objętych postępowaniem scalenio-
wym lub wymiennym.

Z ustawy nie wynika aby wyłączenia uwzględnione przez ustawodawcę rozsze-
rzały się przedmiotowo na obszar na którym prowadzone są postępowania scalenio-
wo-wymienne lub żeby mogły dotyczyć prowadzonych postępowań scaleniowych lub
wymiennych jako takich.

W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ustawodawca zdefiniował natomiast,
co należy rozumieć pod pojęciem nabycia nieruchomości rolnej. Zgodnie z jej brzmie-
niem, jest to przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie nieruchomości
rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu admi-
nistracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego. Przepisy dotyczące nabycia

1 Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi), w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są nieruchomości,
które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej (art. 461 Kc).
2 Za gospodarstwo rolne, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, uważa się grunty rolne wraz z gruntami
leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić
zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
(art. 553 Kc).
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nieruchomości rolnej mają zastosowanie również do nabycia użytkowania wieczyste-
go nieruchomości rolnej (a także udziału lub części udziału w tym użytkowaniu) oraz
udziału lub części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej.

W przypadku podmiotów innych niż rolnik indywidualny oraz podmiotów i przy-
padków nie wyłącznych spod działania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego sku-
teczne nabycie nieruchomości rolnej wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalne-
go KOWR wyrażonej w formie decyzji administracyjnej. W takiej sytuacji nabycie
nieruchomości bez zgody Dyrektora Generalnego nastąpiłoby z naruszeniem przepi-
sów prawa i zgodnie z art. 9 ust. 1 byłoby nieważne.

Jak wynika z treści ustawy, dla realizacji celu ustawy o scalaniu i wymianie grun-
tów, ustawodawca dopuścił w trakcie postępowania scaleniowego m.in.:
1) wydzielenie gruntów, na rzecz każdego ze współwłaścicieli działki, odpowiadają-

cych wartości udziałów we współwłasności;
2) wydzielenie gruntów stanowiących wkład członków spółdzielni jako jedną nieru-

chomość, z określeniem wartości udziału każdego z członków;
3) wydzielenie, na rzecz członka występującego ze spółdzielni, gruntów odpowiadają-

cych jego udziałowi w nieruchomości;
4) dokonanie wzajemnej wymiany gruntów (wymianą mogą być również objęte grunty

leżące na kilku gminach), jeżeli doprowadzi to do racjonalnego ukształtowania grun-
tów wchodzących w skład gospodarstw rolnych;

5) otrzymanie gruntów o równej wartości szacunkowej w zamian za grunty dotych-
czas posiadane;

6) wydzielenie gruntów niezbędnych inwestorowi realizującemu inwestycję o charak-
terze publicznym;

7) otrzymanie gruntów o innej wartości z zastosowaniem dopłat,
a zatem możliwość nabycia pod ww. tytułami nieruchomości rolnej przez osoby będą-
ce uczestnikami postępowania scaleniowego lub wymiennego.

Czynności te, w swoim zamiarze i skutku, prowadzić mogą więc do nabycia
nieruchomości rolnej, również przez osoby nie posiadające statusu rolnika indywidu-
alnego, co w przypadku niedochowania procedur wynikających z przepisów ukur (uzy-
skania stosownych zgód) narazić mogłoby strony na zarzut postępowania niezgodnie
z przepisami praca i nieważność czynności.

Jak już wspomniano wcześniej, nabywcą nieruchomości rolnej może być jedynie
rolnik indywidualny, z pewnymi wyłączeniami określonymi w ustawie. Ustawodawca
określił również co należy rozumieć pod pojęciem rolnika indywidualnego.

W myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego uwa-
ża się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym
posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia
użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co
najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą
przez ten okres osobiście to gospodarstwa (art. 6 ust 1 ustawy).
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Ustawodawca przewidział co prawda możliwość nabycia nieruchomości przez
osobę (fizyczną lub prawną) inną niż rolnik, nabycie takie wymaga jednak uzyska-
nia zgody Dyrektora Generalnego KOWR, a ta może zostać wydana jedynie po
spełnieniu ściśle określonych w ustawie przesłanek.

Prawo do złożenia ww. wniosku zostało zastrzeżone jedynie dla dwóch stron
– nabywcy albo zbywcy nieruchomości (dla przypomnienia też; udziału w nierucho-
mości, prawa wieczystego użytkowania). Ustawodawca nie przewidział natomiast
ustawowej procedury przy takich postępowaniach jak postępowania scaleniowe lub
wymienne.

Samo uzyskanie zgody na nabycie wymaga złożenia wniosku i spełnienia okre-
ślonych w ustawie wymagań.

W przypadku wniosku nabywcy, Dyrektor Generalny KOWR może wydać de-
cyzję pozytywną jeśli wniosek taki złożyła osoba fizyczna zamierzająca utworzyć
gospodarstwo rodzinne, która:
a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifi-

kacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579) albo w art. 3 ust. 1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579), a termin na uzupełnienie tych kwali-
fikacji jeszcze nie upłynął,

b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości

na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rol-
nych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

W przypadku wniosku zbywcy, Dyrektor Generalny KOWR może wydać de-
cyzję pozytywną jeżeli:
a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmio-

ty uprawnione do nabycia (rolnik indywidualny i podmioty enumeratywnie wy-
mienione w ustawie tj. osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialne-
go, Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek, osoby prawne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickie-
go w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związ-
ków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, parki
narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane
z ochroną przyrody,

b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.
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Należy tu wskazać, że przepisy ustawy o scalaniu i wymianie gruntów nie wska-
zują na konieczność badania statusu osoby, która miałaby zostać nabywcą nieru-
chomości rolnych w wyniku postępowań scaleniowo-wymiennych zaś sama instytu-
cja wymiany stanowi, że uczestnicy postępowania występują w nim w bardzo specy-
ficznej roli, trudnej do implementacji do przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego. Trudno również w sposób jednoznaczny stwierdzić na którym etapie postę-
powania stosowne zgody (tam gdzie byłyby one niezbędne) powinny zostać one uzy-
skane. Mając jednak na względzie fakt, że projekt wymiany może być zatwierdzony
jeśli wszyscy uczestnicy wymiany przyjęli go bez zastrzeżeń a wymiana taka może
być dokonana na zgodny wniosek właścicieli tych gruntów, a w przypadku gruntów
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – za zgodą KOWR, wydaje się że bada-
nie takie i ostateczne uzyskanie decyzji Dyrektora Generalnego KOWR powinno
poprzedzać wszczęcie postępowania wymiennego.

Badanie takie może być również istotne mając na względzie, że ustawa do-
puszcza możliwość objęcia obszarem postępowania terenów położonych w jednej
lub kilku wsiach z terenu jednej lub kilku gmin (niekoniecznie z jednego powiatu)
oraz przysługujące Agencji prawo pierwokupu i prawo nabycia nieruchomości, któ-
re może mieć zastosowania również w niektórych przypadkach nabycia nierucho-
mości przez osobę posiadającą status rolnika indywidualnego.

Projekt scalenia może być zatwierdzony jeśli po jego okazaniu większość
uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń. Projekt wymiany może być
zatwierdzony jeśli wszyscy uczestnicy wymiany przyjęli go bez zastrzeżeń. Decyzja
o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (po jej uprawomocnieniu)
stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i daje
podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych grun-
tów. Poza badaniem uprawnień osób do nabycia nieruchomości, wydaje się również
istotne rozstrzygnięcie (przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt), czy stro-
na postępowania może dokonać zbycia nieruchomości bez zgody sądu.

Dokonanie stosownej analizy i uzyskanie wymaganych ustawą o kształtowaniu
ustroju rolnego zgód może być o tyle istotne, że nabycie nieruchomości rolnej, udziału
bądź części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej, dokonane niezgodnie
z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest nieważne z mocy tej usta-
wy. W szczególności nieważne jest:
1) dokonanie czynności prawnej bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pier-

wokupu lub bez powiadomienia Krajowego Ośrodka;
2) zbycie albo oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej bez wymaganej zgody

sądu,;
3) nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fał-

szywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty.
Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej z przyczyn,

o których mowa w ustawie, oprócz osób mających w tym interes prawny może wy-
stąpić KOWR.
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Jakkolwiek ustawodawca w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów częściowo
ograniczył możliwość wzruszenia decyzji scaleniowych i wymiennych do 5 lat po jej
uprawomocnieniu3, to jednak w tym okresie w przypadku wydania decyzji w określo-
nych w kodeksie postępowania sytuacjach m.in. gdy decyzja wydana została bez uzy-
skania wymaganego prawem stanowiska innego organu może zostać ona wzruszona,
niosąc za sobą określone skutki prawne i faktyczne.

Wydaje się uzasadnione przy kolejnej nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów lub o kształtowaniu ustroju rolnego jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii
związanej z procedurą postępowań scalenia i wymiany gruntów w wyżej analizowa-
nym zakresie.

10. Analiza ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w kontekście ustawy o gospoda-
rowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 8 ust 8 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów na wniosek uczest-
ników postępowania scaleniowego grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
objęte postępowaniem mogą, za zgodą Krajowego Ośrodka, zostać w całości lub
w części rozdysponowane za dopłaty na rzecz uczestników postępowania.

Ustawa nie ogranicza kręgu uprawnionych uczestników postępowania do rol-
ników indywidualnych zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo ro-
dzinne.

Jak bowiem wynika z przepisów tej ustawy, czynność prawna dotycząca zby-
cia nieruchomości dokonana niezgodnie z przepisami ustawy ognrSP lub dokonana
w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy, lub w którym
jako nabywcę nieruchomości wyłoniono osobę, która nie spełnia określonych wy-
mogów, jest nieważna.

Rozważenia wymaga więc czy zważywszy na treść art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, z którego wynika, że
Krajowy Ośrodek gospodaruje Zasobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierża-
wienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospo-
darstw rodzinnych, na zasadach określonych w tej ustawie – Krajowy Ośrodek może
wyrazić taką zgodę, a jeśli tak to czy jej wyrażenie nie powinno być poprzedzone
stosownym badaniem statusu uczestników postępowania.

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie
niektórych ustaw [Projekt ustawy 1982].

Rada Ministrów w czerwcu 2017 roku w „Wykazie prac legislacyjnych i progra-
mowych Rady Ministrów” przedstawiła projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu
i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw (numer projektu UD261).

3 Patrz: postępowanie prowadzone przed Trybunałem Konstytucyjnym SK 21/17 do STK 29.06.17 z TS
35/17.
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Projekt definiuje cele scalenia gruntów następująco cyt.: „Celem scalenia grun-
tów jest rozwój obszarów wiejskich oraz polepszenie warunków gospodarowania w rol-
nictwie i leśnictwie przez:
1) racjonalne kształtowanie rozłogów gruntów, poprawę struktury obszarowej gospo-

darstw rolnych, lasów i gruntów leśnych,
2) dostosowanie granic nieruchomości do systemów infrastruktury technicznej, w tym

do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg, kolei oraz rzeźby terenu,
– realizujące ustalenia w szczególności miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego oraz zapewniające zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz ochro-
nę środowiska naturalnego”.

Do istotnych rozwiązań ujętych w projekcie m.in. należą:
– zmiana definicji scaleń gruntów, która będzie prowadzić do bezpośredniego roz-

wiązania instytucji scaleń gruntów z instytucją planowania przestrzennego,
– brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania

scaleniowego, które przyczyni się do usprawnienia przeprowadzanego postępowa-
nia administracyjnego, a w szczególności ograniczy możliwość jego „blokowania”
w początkowej fazie oraz kontroli sądowo-administracyjnej,

– możliwość zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wszczynanego z urzędu także
w przypadkach, w których należy spodziewać się mniejszej akceptacji tego typu
scaleń we wstępnej fazie realizacji tego typu projektów,

– doręczanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania scaleniowego zarówno przez
Starostę jak i przez Wojewodę oraz decyzji Wojewody w przedmiocie zatwierdze-
nia projektu scalenia gruntów w sposób analogiczny do doręczenia decyzji Starosty
zatwierdzający projekt scalenia gruntów, ma na celu doprecyzowanie dotychczaso-
wych przepisów ustawy,

– wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatry-
wania odwołań i skarg, na wzór specustaw, pozwoli na wykonanie ostatecznej decy-
zji o zatwierdzeniu projektu scalenia w racjonalnych ramach czasowych.

12. Akty prawne, w oparciu o które realizowano zadania scalaniowe od 2007 r. do
chwili obecnej:

1. Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r.
poz. 700, z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związa-
nej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
nr 80, poz. 480),
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3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wspar-
cie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnic-
twa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 2180).

13. Akty prawne uwzględniane również przy opracowywaniu założeń do projektów
scaleń i wymiany gruntów:

1. Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1161),

4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788),
5. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol-

nymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 z późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1629 z późn. zm.),
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),

10. Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2003 r. w spra-
wie ustalenia granicy rolno – leśnej (nie publikowane),

11. Instrukcja nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca
1983 r. o scalaniu gruntów (nie publikowana),

12. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gmin, bądź Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin.
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4. Wnioski i rekomendacje

1. Procedura scaleń i wymiany gruntów rolnych
powinna być powiązana z jednoczesnym
opracowaniem Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego. Przy takim
rozwiązaniu należałoby zabezpieczyć środki
finansowe na opracowanie MPZP spoza budżetu
Gminy tak jak na scalenia.

Uzasadnienie:
Procedura scaleń i wymiany gruntów rolnych powinna być powiązana z jednocze-

snym opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Takie roz-
wiązanie pozwalałoby zabezpieczyć tereny pod budownictwo mieszkaniowe, pod rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw, pod rozwój usług oraz infrastruktury technicznej jak
również umożliwić wydzielenie terenów pod małą retencję. Jednym z elementów przyczy-
niających się do nadmiernego rozpraszania zabudowy jest powszechna realizacja inwe-
stycji budowlanych na podstawie decyzji administracyjnych (decyzja o warunkach za-
budowy i zagospodarowaniu terenu), na obszarach na których nie obowiązuje Miejsco-
wy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Konsekwencją wydania tych decyzji jest
konieczność wykupu przez gminę gruntów pod drogi publiczne, budowa infrastruktury
technicznej dla obsługi tych terenów i związane z tym bardzo wysokie koszty. Prace zwią-
zane ze scaleniami i ze zmianą MPZP mogłyby być prowadzone równolegle. Przy takim
rozwiązaniu należałoby zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie MPZP spoza
budżetu gminy tak jak na scalenia.

2. Prace geodezyjne przy scaleniach powinny być
prowadzone przez wyspecjalizowane podmioty
państwowe lub samorządowe z możliwością
dopuszczenia również podmiotów prywatnych.

Uzasadnienie:
Prace geodezyjne powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane podmioty pań-

stwowe lub samorządowe w celu zapewnienia odpowiedzialności za ingerencję w szero-
kim zakresie w prywatną własność obywateli.
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Należy rozważyć, aby prace geodezyjne były wykonywane również przez podmioty
prywatne, pod warunkiem, że dysponowałyby odpowiednią ilością uprawnionych geo-
detów do prac scaleniowych i gwarantowały wysoką jakość wykonanych prac. Takie
rozwiązanie pozwoliłoby wprowadzić zasadę konkurencyjności.

3. Scalenia i wymiany gruntów oraz
zagospodarowanie poscaleniowe powinny być
prowadzone tak jak dotychczas przez Starostwa
Powiatowe jako zadania z zakresu administracji
rządowej, przy czym gminy powinny przejąć
zadania związane z projektowaniem
i zagospodarowaniem poscaleniowym lub tylko
zadania związane z wykonaniem
zagospodarowania poscaleniowego.

Uzasadnienie:
Scalenia i wymiany gruntów powinny być prowadzone tak jak dotychczas przez

Starostwa Powiatowe ponieważ w swoim zasobie dokumentacyjnym posiadają wszyst-
kie niezbędne dane dotyczące wszystkich działek w poszczególnych gminach, których
pozyskanie do prac scaleniowych jest bezpłatne. Ponadto Starostwa dysponują odpo-
wiednią i doświadczoną kadrą w tym zakresie.

Gminy powinny przejąć zadania związane z projektowaniem i zagospodarowa-
niem poscaleniowym lub tylko zadania związane z zagospodarowaniem poscalenio-
wym. Takie rozwiązanie zabezpieczałoby realny wpływ samorządów gmin, między inny-
mi na jakość i terminowość budowy oraz modernizacji „dróg transportu rolniczego”,
które są własnością gmin.

4. W celu przyspieszenia procedur scaleń, wymiany
gruntów i zagospodarowania poscaleniowego
należy:

– określić podstawowe parametry techniczne i standardy dotyczące budowy i mo-
dernizacji „dróg transportu rolniczego”,

– włączyć istniejące drogi gminne do zagospodarowania poscaleniowego,
– uprościć przepisy dotyczące robót budowlanych (przepustów, zjazdów z dróg itp.)

oraz przepisy ochrony środowiska,
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– wyłączyć ze zwolnienia z podatku rolnego przez okres 3 lat (pierwszy rok 100%
zwolnienia, drugi rok 75% zwolnienia i trzeci rok 50% zwolnienia) gruntów rol-
nych lub rozważyć rekompensatę finansową dla gmin,

– powrócić do wcześniejszego rozwiązania, w którym grunty pod „drogi transportu
rolniczego” były wydzielane z gruntów uczestników scalenia bez odpłatności co
nie powodowało obciążenia finansowego gmin z tego tytułu.

Uzasadnienie:
Często projektowane są drogi transportu rolniczego o dużych szerokościach oko-

ło 10 m, i o wysokim standardzie wykonania, które w znacznym stopniu wpływają na
koszt zagospodarowania poscaleniowego.

Włączyć istniejące drogi gminne do zagospodarowania poscaleniowego, ponieważ
ich stan techniczny jest bardzo zły i odbiegający od stanu nowo budowanych „dróg
transportu rolniczego”.

Zmienić przepisy lub je uprościć dotyczące robót budowlanych (przepustów, zjaz-
dów z dróg itp.) oraz przepisy ochrony środowiska, które by ułatwiły i przyspieszyły wy-
konanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym.

Wyłączyć ze zwolnienia z podatku rolnego przez okres 3 lat (pierwszy rok 100%
zwolnienia, drugi rok 75% zwolnienia i trzeci rok 50% zwolnienia) gruntów rolnych
objętych procesem scalenia, ponieważ gminy pozbawiane są w tym okresie docho-
dów, co powoduje, że niektóre z nich nie są zainteresowane prowadzeniem prac sca-
leniowych w szerokim zakresie lub rozważyć rekompensatę finansową dla gmin
z tego tytułu.

Powrócić do wcześniejszego rozwiązania, w którym grunty pod „drogi transportu
rolniczego” były wydzielane z gruntów uczestników scalenia bez odpłatności, co nie po-
wodowało obciążenia finansowego gmin z tytułu scalenia gruntów.

5. W celu osiągnięcia lepszych efektów scalania
gruntów tj. zmniejszenia ilości działek
z równoczesnym powiększeniem ich powierzchni,
wprowadzić dodatkowe kryteria od których
zależałoby przyznanie pomocy finansowej takich
jak np.: współczynnik zwiększenia powierzchni
działek lub zmniejszenia ilości działek.

Uzasadnienie:
Nie wszystkie cele scalania gruntów zdefiniowane w ustawie z dnia 26.03.

1982 r. o Scalaniu i Wymianie Gruntów są w pełni realizowane. W niedużym stopniu
jest realizowany cel poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, gdyż wzrost
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powierzchni działek w wyniku scaleń jest nieduży, nieprzekraczające 27% a w wielu
przypadkach jest mniejszy.

Bardzo ważnym efektem scaleniowym jest zagospodarowanie poscaleniowe
w tym urządzenie i modernizacja „dróg transportu rolniczego”, które zapewniają do-
jazd do każdej działki oraz dróg dojazdowych do poszczególnych siedlisk gospodarstw
rolniczych, często wymienianych przez gminy jako najważniejszy efekt scaleniowy. Po-
nadto do istotnych efektów scaleniowych zaliczane są: modernizacja rowów odwad-
niających, rekultywacja gruntów, znoszenie współwłasności na zgodny wniosek zain-
teresowanych stron, znoszenie bez odszkodowania służebności gruntowych, ujawnia-
nie w księgach wieczystych nowego stanu prawnego oraz wyznaczenie granic działek
w terenie.

6. W celu uzyskania efektu powiększenia
gospodarstw rolnych w czasie prowadzenia
scaleń i wymiany gruntów należy:

– rozważyć rozszerzenie definicji celu scalenia i wymiany gruntów o zapis „po-
większenia gospodarstw rolnych”,

– opracować rozwiązanie prawne zachęcające rolników, którzy nie zamierzają
prowadzić w przyszłości swoich gospodarstw rolnych do sprzedaży części lub
całości gruntów rolnych za odpłatnością w procedurze scalenia,

– wprowadzić przepis uniemożliwiający lub ograniczający podział działek powsta-
łych w czasie scalenia i ich zbycie nawet na rzecz osób bliskich rolników, co
przyczyni się do zahamowania wtórnego rozdrobnienia gruntów rolnych,

– wprowadzić w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu są-
siedzkiego, co spowoduje naturalne scalenia gruntów,

– opracować ustawę o dzierżawie, która pozwoliłaby usankcjonować wiele umów
dzierżawnych zawieranych między rolnikami w formie ustnej co skutkuje dużą
niepewnością dzierżawców i wydzierżawiających.

Uzasadnienie:
Podczas procedury scaleń i wymiany gruntów w bardzo małym stopniu docho-

dzi do powiększania gospodarstw rolnych, ponieważ jest mało przypadków zmiany
właścicieli gruntów rolnych za dopłatą. Sytuacja ta wynika z przeświadczenia rolni-
ków, że ich nieruchomości rolne po scaleniach zwiększą istotnie swoją wartość z tytu-
łu lepszej dostępności (przebudowa istniejących dróg lub urządzenie nowych dróg),
z tytułu powiększenia swojej powierzchni oraz racjonalnego ukształtowania rozło-
gów. Rolnicy zamierzający powiększać swoje gospodarstwa są skłonni nabywać nie-
ruchomości podczas scalenia, w formie dopłat, ponieważ zdają sobie sprawę, że
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nieruchomości te będą tańsze. Ustalane zasady szacowania gruntów metodą punk-
tową nie zachęcają uczestników scaleń do pozbycia się nieruchomości za dopłaty,
ponieważ wartości gruntów są często bardzo zaniżone w stosunku do cen rynkowych.

Z badań ankietowych dotyczących gotowości rolników do zmiany powierzchni
swoich gospodarstw, wynika, że 23%, chciałoby powiększyć swoje gospodarstwa
a 9% chce zmniejszyć lub zlikwidować swoje gospodarstwa. Należy stwierdzić, że
w procesie scaleń nie dochodzi do przepływu ziemi między rolnikami, mimo że rozwią-
zania prawne w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów to umożliwiają. Natomiast aż
68% rolników wskazała, że nie ma planów co do kwestii pomniejszenia lub zwiększe-
nia swoich gospodarstw.

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że prawie 8% właścicieli go-
spodarstw rolnych w okresie paru lat od zakończenia scaleń, dokonało ponownego
podziału scalonych gruntów w celu sprzedaży lub przekazania w formie darowizny
najbliższej rodzinie.

7. Zmienić w art. 8 pkt. 2 ustawy o scalaniu
i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 roku
(Dz. U. z 2014 r., poz. 700 z późn. zm.) zapis
dotyczący, że wartość szacunkowa gruntów, którą
otrzymuje uczestnik scalenia uważa się za równą
również gdy różnica nie przekroczy 3%, na zapis,
gdy różnica nie przekroczy 1%.

Uzasadnienie:
Obecnie podmioty prowadzące scalenia posługują się mapami numerycznymi (cy-

frowymi), i dlatego nie ma potrzeby pozostawiania marginesu dokładności wynoszącego
do 3%. Należałoby zmniejszyć margines dokładności do 1%. Różnica 3% jest odczu-
wana w szczególności dla rolników, którzy posiadają większe gospodarstwa.

8. W zakresie finansowania scalania i wymiany
gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego
należy:

– zabezpieczyć środki finansowe z budżetu państwa na opracowanie założeń do
projektów scaleń przed rozstrzygnięciem czy dany obiekt zostanie zakwalifiko-
wany do finansowania czy też nie,
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– wyłączyć lub ograniczyć ze scaleń kompleksy lasów państwowych, gdyż scale-
nia na tego typu nieruchomościach są często zbędne a włączane są do po-
wierzchni scaleń po to aby uzyskać dodatkowe środki finansowe,

– zróżnicować finansowanie na zagospodarowanie poscaleniowe w zależności od
ukształtowania terenu, mniejsze kwoty dla terenów równinnych a większe dla
terenów górzystych.

– w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomo-
cy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywa-
niem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2180) należy rozważyć, zmianę zasad
przyznawania tak dużej ilości punktów za złożenie wniosków o przeprowadze-
nie postępowania scaleniowego właścicieli gospodarstw rolnych, ponieważ uzy-
skanie minimalnego poparcia (ponad 50%) aktualnie nie przysparza dużych
trudności.

Uzasadnienie:
Na opracowanie założeń do prac scaleniowych powinny być zabezpieczone środki

przed rozstrzygnięciem czy dany obiekt w postępowaniu dotyczącym przyznania po-
mocy finansowej zostanie zakwalifikowany czy też nie do finansowania, ponieważ
warunkiem przystąpienia do postępowania scaleniowego jest wcześniejsze opracowa-
nie założeń do prac scaleniowych. Obecnie zabezpieczane środki finansowe nie po-
zwalają objąć pomocą wszystkich obiektów scaleniowych dla których zostały opra-
cowane założenia do projektów scaleń gruntów a w związku z tym występuje problem
pokrycia kosztów wykonania założeń do prac scaleniowych, które nie zostały zakwa-
lifikowane do finansowania. Koszt wykonania założeń do prac scaleniowych do jed-
nego obiektu scaleniowego wynosi od 70 000 zł do 100 000 zł.

W celu zmniejszenia kosztów postępowania scaleniowego i zagospodarowania
poscaleniowego należy rozważyć wyłączenie lub ograniczenie ze scaleń kompleksy
lasów państwowych, gdyż scalenia na tego typu nieruchomościach są często zbędne,
a włączane są do powierzchni scaleń po to aby uzyskać dodatkowe środki finanso-
we. Ponadto należy zróżnicować dofinansowanie na zagospodarowanie poscalenio-
we w zależności od ukształtowania terenu, mniejsze kwoty dla terenów równinnych
a większe dla terenów górzystych, gdyż koszty wykonania i modernizacji dróg trans-
portu rolniczego w terenach górzystych są znacznie droższe niż w terenach równin-
nych.

Z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem
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rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, wynika, że 70 punktów jest to minimum, aby były przyznane środki
finansowe na scalenie, a maksymalna ilość punktów może wynosić 140 punktów,
w tym 100 punktów przyznawanych jest jeżeli wszyscy właściciele gospodarstw rol-
nych złożyli wniosek. Należy zaznaczyć, że warunkiem wszczęcia postępowania sca-
leniowego jest uzyskanie akceptacji (wniosku) większości właścicieli gospodarstw
rolnych, czyli ponad 50%, co przekłada się na ponad 50 punktów. W sytuacji, przy-
kładowo, gdy wniosek o scalenie złoży co najmniej 70% właścicieli gospodarstw
rolnych nie musi on spełniać żadnego z pozostałych czterech kryteriów, aby uzyskać
pomoc finansową.

Uzyskanie minimalnego poparcia ponad 50% aktualnie nie przysparza du-
żych trudności.

9. Instrukcję nr 1 Ministerstwa Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów
z dnia 24 marca 1983 r. o znaku GZ-g-630-1/83
należy wprowadzić do systemu prawnego
w drodze aktu powszechnie obowiązującego
prawa, przy jednoczesnym jej uaktualnieniu lub
opracowaniu nowej instrukcji, dostosowując ją
do nowych rozwiązań prawnych i technicznych
obowiązujących w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie:
Dokumentem aktualnie, przywoływanym przy opracowaniu założeń do projektów

scaleń i wymiany gruntów, jest niepublikowana wspomniana instrukcja.
Instrukcja jest bardzo obszerna składająca się z 12 rozdziałów oraz 91 paragra-

fów. Ponadto zawiera 40 załączników wzorów różnych druków, które dotychczas są
wykorzystywane w procedurze scaleń i wymiany gruntów, które są w chwili obecnej nie
do zastosowania.

Jedynie przedstawiona w tym dokumencie definicja celu scalenia gruntów
jest najpełniejsza spośród wszystkich wcześniej przedstawionych przy poszczegól-
nych ustawach o scalaniu i wymianie gruntów. Zacytowana definicja wymienia po
raz pierwszy powiększenie obszaru gospodarstw rolnych, jako jedno z zadań pro-
cesu scalania i wymiany gruntów, o czym nie ma mowy we wcześniejszych aktach
prawnych.
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10. Znowelizować ustawę o scalaniu i wymianie
gruntów lub ustawę o kształtowaniu ustroju
rolnego oraz ustawę o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestii
związanej z procedurą postępowań przy
scalaniu i wymianie gruntów w zakresie
przenoszenia prawa własności między
uczestnikami scalenia.

Uzasadnienie:
Analiza ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w kontek-

ście ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy
z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa wskazuje:

% Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieru-
chomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Ustawodawca przewidział
pewne wyjątki w tym zakresie (wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe).

Z ustawy nie wynika aby wyłączenia uwzględnione przez ustawodawcę rozszerzały
się przedmiotowo na obszar na którym prowadzone są postępowania scaleniowo-wy-
mienne lub żeby mogły dotyczyć prowadzonych postępowań scaleniowych lub wymien-
nych jako takich.

% W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ustawodawca zdefiniował nato-
miast, co należy rozumieć pod pojęciem nabycia nieruchomości rolnej. Zgodnie z jej
brzmieniem, jest to przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie nierucho-
mości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu
administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego.

W przypadku podmiotów innych niż rolnik indywidualny oraz podmiotów i przy-
padków nie wyłącznych spod działania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego skutecz-
ne nabycie nieruchomości rolnej wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR
wyrażonej w formie decyzji administracyjnej. W takiej sytuacji nabycie nieruchomości
bez zgody Dyrektora Generalnego nastąpiłoby z naruszeniem przepisów prawa i zgodnie
z art. 9 ust. 1 byłoby nieważne.

% Czynności w procedurze scaleń, skutkujące nabyciem nieruchomości rolnej,
również przez osoby nie posiadające statusu rolnika indywidualnego, co w przypadku
niedochowania procedur wynikających z przepisów ukur (uzyskania stosownych zgód)
narazić mogłoby strony na zarzut postępowania niezgodnie z przepisami praca i nieważ-
ność czynności.
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Ustawodawca przewidział co prawda możliwość nabycia nieruchomości przez
osobę (fizyczną lub prawną) inną niż rolnik, nabycie takie wymaga jednak uzyskania
zgody Dyrektora Generalnego KOWR, a ta może zostać wydana jedynie po spełnieniu
ściśle określonych w ustawie przesłanek. Ustawodawca nie przewidział natomiast usta-
wowej procedury przy takich postępowaniach jak postępowania scaleniowe lub wymienne.

% Poza badaniem uprawnień osób do nabycia nieruchomości, wydaje się również
istotne rozstrzygnięcie (przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt), czy strona po-
stępowania może dokonać zbycia nieruchomości bez zgody sądu. Dokonanie stosownej
analizy i uzyskanie wymaganych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego zgód może być
o tyle istotne, że nabycie nieruchomości rolnej, udziału bądź części udziału we współ-
własności nieruchomości rolnej, dokonane niezgodnie z przepisami ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego jest nieważne z mocy tej ustawy.

% Rozważenia wymaga czy zważywszy na treść art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, z którego wynika, że
Krajowy Ośrodek gospodaruje Zasobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawie-
nia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw
rodzinnych, na zasadach określonych w tej ustawie – Krajowy Ośrodek może wyrazić
taką zgodę, a jeśli tak to czy jej wyrażenie nie powinno być poprzedzone stosownym
badaniem statusu uczestników postępowania scaleniowego.

11. Opracować i wdrożyć metodykę szkoleń
w celu podniesienia wiedzy uczestników scaleń
w zakresie scaleń i wymiany gruntów oraz
zagospodarowania poscaleniowego.

Uzasadnienie:
Poziom wiedzy na temat scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania posca-

leniowego jest bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na rozpoczęcie i przebieg tego
procesu, ponieważ zgodnie art. 3 pkt. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów postępowa-
nie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych
lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni
projektowanego obszaru scalenia. Ponadto uczestnicy scaleń biorą czynny udział w uzgad-
nianiu projektu scaleń, który jest poprzedzony założeniami do scaleń. Zauważalne jest
wzajemne powiązanie poziomu wiedzy uczestników scaleń z poziomem zadowolenia
z przeprowadzonych scaleń i zagospodarowania poscaleniowego. Tam gdzie poziom wie-
dzy uczestników scaleń jest niski, tam występuje duże niezadowolenie z przeprowadzonych
scaleń i zagospodarowania poscaleniowego. Uzyskany w badaniach ankietowych poziom
wiedzy o scaleniach wynoszący około 60% należy uznać za niewystarczający.

Rolnicy powinni mieć świadomość, że scalanie i wymiana gruntów oraz zagospo-
darowanie poscaleniowe jest bardzo dużą inwestycją w ich gospodarstwa wynoszącą
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około 14 000 zł na 1 ha gruntów rolnych, co stanowi ponad 50% aktualnej wartości
rynkowej gruntów rolnych przykładowo w województwie podkarpackim. Inwestycja ta
powoduje znaczny wzrost wartości rynkowych nieruchomości w wyniku powiększenia
działek i zmiany kształtu działek umożliwiającą mechaniczną uprawę gruntów rolnych
jak również w wyniku urządzenia dróg dojazdowych do wszystkich działek i do siedlisk
gospodarstw.

12. Wykonywać prace scaleniowe po
wcześniejszym dokonaniu wymian gruntów
między różniczanami.

Uzasadnienie:
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w art. 5 jest

mowa o możliwości wymiany gruntów. Zgodnie z art. 5.2 wymianą objęte mogą być
grunty położone na terenie jednej lub kilku gmin. Poziom wiedzy na temat wymian grun-
tów jest bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na rozpoczęcie i przebieg procesu
scalenia i wymiany gruntów. Należy opracować i wdrożyć metodykę wykonywania wy-
mian gruntów różniczan, tak by przybliżyć grunty rolne do siedliska. Wymiany gruntów
pomiędzy różniczanami miejscowymi i zamiejscowymi powinny poprzedzać prace sca-
leniowe. Wykonywane są studia różniczan, które ujmują tylko grunty osób zamieszka-
łych poza granicami wsi scalanych (różniczanie zamiejscowi). Brak jest opracowań
powierzchni gruntów, które posiadają mieszkańcy scalanych wsi poza jej granicami (róż-
niczanie miejscowi). Ta częściowa inwentaryzacja nie pozwala na właściwą wymianę
gruntów pomiędzy różniczanami zamiejscowymi i miejscowymi.

13. Opracować hierarchizację potrzeb wykonywania
prac scaleniowych i wymiany gruntów
z podziałem na powiaty i gminy, którą można
wykorzystać do obiektywnego rozdzielania
środków pomocy finansowej.

Uzasadnienie:
Przed przystąpieniem do wykonywania założeń do scalenia i wymiany gruntów

powinno się dokonać hierarchizacji potrzeb wykonywania prac scaleniowych i wymia-
ny gruntów. Hierarchizację tą z podziałem na powiaty i gminy w danym województwie
będzie można wykorzystać do obiektywnego rozdzielania środków pomocy finansowej
przy podejmowaniu decyzji o scaleniach i wymianie gruntów.
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Załącznik nr 1

ANKIETA

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzeniem badań ankietowych w zakresie scalania gruntów zwraca-
my się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże w ustaleniu ważnych
barier i trudności związanych z tym procesem na terenie województwa podkarpackie-
go. Ankieta jest anonimowa, dlatego prosimy o szczere odpowiedzi.

Metryczka:

Płeć: kobieta mężczyzna

Wiek: .................

Miejscowość: .......................................................

1. Dane dotyczące gospodarstwa:

2. Czy przed przystąpieniem do scaleń według Pana/i była przekazywano wy-
starczającą ilość informacji w tym temacie?

a) Tak, posiadałem/posiadałam wystarczającą wiedzę na ten temat
b) Tak, otrzymałem/otrzymałam ale tylko podstawowe informacje
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c) Nie, przekazywanych informacji było bardzo mało
d) Nie otrzymałem/otrzymałam żadnych informacji w tym zakresie
e) Trudno powiedzieć

3. W jakiej formie otrzymał/a Pan/i informacje dotyczące scalania gruntów?

a) Zebrania mieszkańców
b) specjalistyczne szkolenia
c) Materiały informacyjne\
d) Inne (jakie?) ........................,........................................................................

4. Czy przeprowadzone scalenia i wymiany gruntów spełniły Pana/i oczekiwa-
nia?

a) Tak, jestem bardzo zadowolony/a z procesu scalania
b) Tak, ale w procesie było trochę niedociągnięć (jakie?) ..................................

........................................................................................................................
c) Nie jestem zadowolony/a (dlaczego?) ........................................................

........................................................................................................................
d) Trudno powiedzieć

5. Jakie trudności, problemy pojawiły się w Pana/i przypadku w procesie sca-
lania?

a) Brak informacji
b) Lęk związany z efektami procesu scaleniowego
c) Nieznajomość przepisów w tym zakresie
d) Bariera dotycząca kontaktu z urzędnikami
e) Nieporozumienia w rodzinie
f) Niezrozumiałe zasady dotyczące scalania
g) Inne (jakie?) ..................................................................................................

6. Czy obecnie jest Pan/Pani zainteresowany(a) zmianą wielkości swojego go-
spodarstwa?

a) Zakupem gruntów rolnych
b) Dzierżawą powierzchni gruntów rolnych
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c) Sprzedażą gruntów rolnych
d) Wydzierżawieniem gruntów rolnych
e) Nie

7. Czy od czasu zakończenia scaleń dokonał(a) Pan/i podziału działek rolnych
w celu przekazania w formie darowizny członkom rodziny, sprzedaży lub
dzierżawy?

a) tak (jaką powierzchnię i liczbę działek?) .........................................................
b) tak całe gospodarstwo
c) nie

8. Przez jakie podmioty Pana/i zdaniem powinno być prowadzone scalenie
i wymiana gruntów?

a) Starostwo Powiatowe
b) Urzędy Gminy
c) Wyspecjalizowane jednostki
d) Inne (jakie?) ..................................................................................................

9. Czy Pan/Pani jest zadowolony(a) z wykonanych prac związanych z zagospo-
darowaniem poscaleniowym tj. budową i przebudową dróg dojazdowych,
korektą przebiegu urządzeń melioracji wodnej, likwidacją zbędnych miedz
i dróg itp.?

a) Tak
b) Nie (dlaczego?) .............................................................................................
c) Trudno ocenić

10. Czy według (Pana/Pani) powinny być zmienione dotychczasowe zasady w pro-
cesie scalania i wymiany gruntów?

a) tak (jakie?)......................................................................................................
b) nie
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