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Podstawa prawna: (stan istniejący) 

 1)  Ustawa z dnia 26.03.1982 r o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz. U. Nr 178 poz. 1749                  
z 2003    r. z późniejszymi zmianami), 

2) Ustawa z dnia 7.03.2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                            
(Dz. U. Nr 64 z r 2007 poz. 427 z późn. zm.), 

3) 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 rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i  
leśnictwa przez scalanie gruntów objętego PROW lata 2007 - 2013”                                                                      
( Dz.U. Nr 80 z r 2008, poz 480 z późn. zm.). 
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  Z  w/w ustaw oraz rozporządzenia MRiRW wynika: 
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Scalanie gruntów  - jest jednym z podstawowych zabiegów urządzeniowo-rolnych, który 
w trybie administracyjno-prawnym umożliwia tworzenie korzystniejszych warunków 

gospodarowania  w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych .  

 
 Scalenie gruntów jest również jednym z bardziej złożonych postępowań administracyjnych. 

Wynika to przede wszystkim z takich uwarunkowań jak: 

 
 

 
1) powaga przedmiotu postępowania – uczestnicy dobrowolnie „powierzają” urzędnikowi - projektantowi majątek   
                                                                         swojego życia,  
 
2) w postępowaniu niejednokrotnie bierze udział kilkaset osób, tzw. uczestników scalenia, 
 
3)  w trakcie jednego postępowania scaleniowego rozstrzygamy wiele złożonych spraw m.in. takich jak: 
        a)  rozwiązujemy spory graniczne ( często trwające od pokoleń), 
        b)  znosimy współwłasności,  
        c)  możemy powiększać, pomniejszać gospodarstwa, w zależności od okoliczności, 
        d)  znosimy, dzielimy wspólnoty gruntowe, 
        e)  znosimy zbędne służebność gruntowe, 
        f)  regulujemy pasy drogowe dróg rolniczych obsługujących pola uprawne bez procedury wywłaszczeniowej 
             - udrażniamy układ komunikacyjny, dostosowując do obecnych wymogów, 
        g)  wydzielamy grunty na cele miejscowej użyteczności publicznej, 
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Cele scalenia gruntów: 

1) Tworzenie korzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury 

obszarowej gospodarstw rolnych i leśnych:  

       a) zmniejszenie liczby działek w gospodarstwie a tym samym powiększenie średniej powierzchni   

działki, 

       b) powiększenie powierzchni gospodarstw poprzez dopłaty kosztem gruntów innych uczestników 

scalenia (osoby indywidualne, ANR), 

       c) zniesienie współwłasności nieruchomości rolnych i wydzielenie należnych ekwiwalentów przy 

właściwych gruntach gospodarstwa, 

       d) zapewnienie każdej działce dojazdu do drogi o charakterze publicznym, 

       e) wytyczenia i urządzenia funkcjonalnej sieci dróg transportu rolnego dostosowanych                                    

do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych, 

           (prawidłowy kształt sieci dróg o odpowiedniej nawierzchni stanowi „krwiobieg, tętnicę” mówiąc w 

przenośni obszarów wiejskich będąc jednocześnie podstawową infrastrukturą gruntów rolnych                    

i leśnych.)    
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cd. 

  

2)    Racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów, 

         a) poprawa lokalizacji działek rolnych w stosunku do działki siedliskowej lub w stosunku do 

pozostałych gruntów gospodarstwa ( np. zlokalizowanie wszystkich działek w jednym miejscu                   

z równoczesną zgodą na wydzielenie takiej działki w dalszych kompleksach)  

3) Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej bez procedur 

wywłaszczeniowych, 

4) Likwidacja zaniedbanych wspólnot gruntowych i wydzielenie należnych ekwiwalentów przy właściwych 

gruntach gospodarstwa, 

5) Regulacja granic nieruchomości w obrębie działek siedliskowych, 

6) Opracowanie dla scalanych obszarów  nowej dokumentacji katastralnej w połączeniu z księgami 

wieczystymi. 

7) Dostosowanie granic nieruchomości do systemu melioracji wodnych, dróg i rzeźby terenu. 
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W tak trudnym postępowaniu administracyjnym, gdzie nie możemy sobie 
pozwolić na pomyłki, uchybienia bardzo ważnym elementem staje się  

wymiana zdobytych doświadczeń.  
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Starosta w postępowaniu scaleniowym: 
 
- wszczyna i prowadzi formalną stronę postępowania, 
- uczestnicy postępowania powierzają dobrowolnie swoją własność, 
- jest dla uczestników postępowania gwarantem rzetelności, 
- już sam wniosek uczestników o wszczęcie postępowania scaleniowego jest   
   wielkim dowodem zaufania mieszkańców do władz samorządowych, 
- w tym postępowaniu jest beneficjentem środków publicznych.   
 
 
 
    
 
 

                                            

                                                   20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5,  tel. (81) 5328352,  fax. (81) 5325326; 

                           e-mail: wbgitr@wbgitrlublin.pl 

  

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie 

 
 

mailto:wbgitr@wbgitrlublin.pl


                                            

                                                   20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5,  tel. (81) 5328352,  fax. (81) 5325326; 

                           e-mail: wbgitr@wbgitrlublin.pl 

  

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie 

Wymiana zdobytych doświadczeń pomiędzy uczestnikami scalenia zaprocentowała systematycznym 
zdynamizowanym zapotrzebowaniem na prace scaleniowe w gminie Ostrówek. 

–  

scalenia gruntów „promieniują, zarażają” swym pozytywnym działaniem. 

Ostrówek Kolonia - SPO 2004-2006 

 

Ostrówek – PROW 2007-2013 

 

Jeleń  – PROW 2007-2013 

 

Dębica ,Dębica Kolonia , Zawada, Babczyzna 
– w trakcie realizacji 
PROW – 2007 - 2013 

Gmina Ostrówek powiat lubartowski 
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Historia prac scaleniowych w powiecie lubartowski. 

1.   Okres przed 1 maja 2004 r. , 
 

       a)  1996 r. - obiekt Pałecznica gm. Niedźwiada pow. obszaru scalenia = 842 ha 
 
       b)  2003 r. - obiekt Leszkowice gm. Ostrówek pow. obszaru scalenia = 335 ha – ”obszary leśne”,                            
                            nastąpił podział wspólnoty leśnej , 
 
       c) 2004 r. – obiekt Rozkopaczew gm. Ostrów Lubelski pow. obszaru scalenia  = 2040ha 
 
       d) 2004 r. – obiekt Wólka Stara Kijańska gm. Ostrów Lubelski pow. obszaru scalenia  = 590 ha 
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Historia prac scaleniowych w powiecie lubartowskim. 

Pałecznica 1996 r. 
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Historia prac scaleniowych w powiecie lubartowskim. 

Rozkopaczew 2004 r. 
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Historia prac scaleniowych w powiecie lubartowskim. 

2. Prace zrealizowane w ramach SPO 2004-2006 - Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja       
      i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 
 

        a) 2005 r. – obiekt Ostrówek Kolonia gm. Ostrówek pow. obszaru scalenia = 312 ha  
 
 

3. Prace realizowane w ramach PROW 2007-2013 – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata                            
    2007- 2013  działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem    
     rolnictwa i leśnictwa" Schemat I Scalanie gruntów 
 

        a)  2010 r. obiekt Ostrówek gm. Ostrówek pow. obszaru scalenia = 383 ha  
               - postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego - 09.10.2006 r. 
               - nabór wniosku o przyznanie pomocy 2009 r. 
               - decyzja  zatwierdzająca projekt scalenia gruntów 30.12.2010 r. 
              - procent gruntów osób wnioskujących o scalenie gruntów = 86% 
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Historia prac scaleniowych w powiecie lubartowskim. 

        b)   2010 r. obiekt Jeleń gm. Ostrówek , pow. obszaru scalenia = 220 ha  
               - postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego - 09.10.2006 r. 
               - nabór wniosku o przyznanie pomocy -  2009 r. 
               - decyzja  zatwierdzająca projekt scalenia gruntów - 09.12.2010 r. 
               - liczba odwołań  od decyzję  = 1 
               - SKO w Lublinie uchyla zaskarżoną  decyzję – 08.04.2011 r. 
               - ponowna decyzja  zatwierdzająca projekt scalenia gruntów 06.07.2011 r. 
               - SKO w Lublinie utrzymuje w mocy decyzję 22.09.2011 r.   
               - procent gruntów osób wnioskujących o scalenie gruntów = 96% 
 
      c)             obiekt Dębica, Dębica Kolonia , Zawada, Babczyzna gm. Ostrówek  
                       pow. obszaru scalenia = 1788 ha ha  
                - postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego - 07.07.2011 r. 
                - decyzja Marszałka Województwa o  przyznaniu pomocy  -  12 .06.2012 r. 
                - planowany termin zakończenia prac scaleniowych i wydanie decyzji zatwierdzającej projekt    
                    scalenia gruntów – koniec 2013 r. 
                - procent gruntów osób wnioskujących o scalenie gruntów = 79 % 
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Dobre praktyki – prace scaleniowe w województwie lubelskim. 
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Wyniki Województwa Lubelskiego w zakresie prac 

związanych ze scaleniem gruntów.  

 Województwo Lubelskie wygrywa od dwóch lat  w prestiżowych Ogólnopolskich Konkursach Jakości 
Prac Scaleniowych organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Doświadczona Kadra 
gwarantuje jakość wykonanych scaleń gruntów. 

Kraj 
76% 

Lubelskie 
24 % 

 W ramach prac scaleniowych statystyczna lubelska wieś o powierzchni 1 tys. ha otrzyma pomoc w 
wysokości   około 4 mln złotych na zagospodarowanie poscaleniowe oraz 2 mln złotych  na prace 
scaleniowe. 

% udział scaleń gruntów w województwie lubelskim 
 na tle kraju – lata 2004-2011. 

 

 Wykonane projekty scaleń gruntów modernizują lubelską wieś i otwierają drogę do przeszłego 
szybkiego jej rozwoju.  

 

 Scalenia gruntów podnoszą wydajność gospodarstw rolnych, a co za tym idzie ich dochodowość.  

 Dzięki elementom scalenia jakim są:  znoszenie współwłasności, powiększanie powierzchni działek, 
zapewnienie każdej działce dojazdu, uporządkowanie ewidencji gruntów, poprawienie jakość dróg                    
i istniejących melioracji – wzrasta wartość rynkowa gospodarstw. 
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Wyniki Województwa Lubelskiego w zakresie prac 

związanych ze scaleniem gruntów.  
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            Powierzchnia wykonanych scaleń i wymian gruntów                                            
                w poszczególnych Województwach w latach 1999-2011. 

 Wykonujemy najwięcej scaleń gruntów w skali całego Kraju.  
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Urząd Marszałkowski 

 Województwa Lubelskiego 

w Lublinie 

Charakterystyka osiągnięć Województwa Lubelskiego w 

zakresie prac związanych ze scaleniem gruntów.  

 Prace zrealizowane w ramach SPO 2004-2006 - Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. 

               - 15  obrębów (wsi) zostało scalonych w ramach programu, 
               - 7 500 ha powierzchnia scalonych gruntów, (projekty zrealizowane) 
               - 7 powiatów województwa lubelskiego biorących udział w projektach scaleniowych.   

 
 
 Prace realizowane w ramach PROW 2007-2013 – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata    

2007-2013  działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 
rolnictwa i leśnictwa" Schemat I Scalanie gruntów       

               - 65  obrębów (wsi) podlega scaleniu gruntów w obecnym programie, 
               - 28 000 ha  wynosi powierzchnia scalanych gruntów, (projekty realizowane) 
               - 14 powiatów województwa lubelskiego biorących udział w projektach scaleniowych.   

 
 
 Program prac scaleniowych na lata 2014-2020 –  Opracowywany przez Samorząd Województwa 

program prac scaleniowych przewiduje zwiększenie tych prac w następnym okresie programowania. 
               -  165  zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe obrębów (wsi) do scalenia gruntów, 
               -  40 000 ha do zrealizowania w ramach Programu Prac Scaleniowych  
               -  80 000 ha  wynosi powierzchnia wnioskowanych obiektów scaleniowych znajdujących się na liście   
                   rezerwowej 
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SPO, lata 2004-2006 

PROW, lata 2007-2013 

„Geografia” realizowanych przez 
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie 

projektów scaleniowych w ramach  
      SPO, lata 2004-2006, oraz  

 PROW, lata 2007-2013 
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Przykłady rozwiązań 
projektowych na zrealizowanych 

w latach 2004 – 2011 
 przez 

 Wojewódzkie Biuro Geodezji 
 w Lublinie 

przykładowych  obiektach 
scaleniowych. 
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Obiekt : Wola Idzikowska,  gm. Fajsławice, pow. krasnostawski  
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SPO 2004-2006   Obiekt : Wola Idzikowska,  gm. Fajsławice,                
pow. krasnostawski  

Stan przed 
scaleniem 

Stan po scaleniu 
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Obiekt : Marynin,  gm. Rejowiec, pow. chełmski  

Stan przed scaleniem                 
jed. rejestrowa nr 42 

Stan po scaleniu  
jed. rejestrowa nr 42 
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Obiekt : Marynin,  gm. Rejowiec, pow. chełmski  
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Obiekt : Siedliszczki,  gm. Rejowiec, pow. chełmski  

Stan przed scaleniem                 
jed. rejestrowa nr 49 

Stan po scaleniu 
jed. rejestrowa nr 49 
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Obiekt : Siedliszczki,  gm. Rejowiec, pow. chełmski  

Stan przed scaleniem 
jed. rejestrowa nr 139 

Stan po scaleniu 
jed. rejestrowa nr 139 
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Obiekt : „Holeszów, Lack, Zaświatycze”,  gm. Hanna, pow. włodawski  
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Obiekt : „Holeszów, Lack, Zaświatycze”,  gm. Hanna, pow. włodawski  
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Dziękuję za uwagę! 
 
 

mgr inż. Bartosz Czech  
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie 
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