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Doskonalenie działań administracji 
regionalnej odpowiedzialnej za scalenia 

gruntów w Małopolsce  

Lata 2011-2012 



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

głównie w nieprzystającej do naszej rzeczywistości Ustawie 

 o scalaniu i wymianie gruntów. 

Lata 2011-2012 



2013 

w Wizyta Ministra Rolnictwa, Leśnictwa Ochrony Środowiska i 
Przyrody w Małopolsce 

Lipiec 2013 r. 



Projekt 
Województwa Małopolskiego 
i Wolnego Państwa Bawaria 

pn. „Zintegrowane programowanie 
rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce 

w oparciu o wzorce Bawarii “ 

Lata 2014-2015 



Lata 2014-2015 



Mniejszy areał scaleń = mniejszy zakres zrealizowanych inwestycji ! 

MRiRW 2011 r. 



Mniejszy zakres inwestycji = mniej efektywne rolnictwo,  realne 
zagrożenie podtopień,  powodzi i inne ! 



Większy areał scaleń gruntów = możliwość harmonijnej realizacji 
inwestycji publicznych w przestrzeni rolniczej i ochrony walorów 

przyrodniczych oraz kulturowych ! 



G.Korta/J.M.Pijanowski 2012 
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Oś 1 

Popr. Konkur.(...) 

Odnowa i rozwój 

wsi 

Projekty 

współpracy 

Funkcjonowanie 

LGD 

Działania PROW 2007-2013 wdrażane przez Samorząd 

Województwa 

Oś 3 

Jakość życia (…) 
Oś 4 LEADER 

Scalenia 

Melioracje 

Podstawowe usługi 

dla gospodarki i 

ludności wiejskiej Wdrażanie 

LSR 

Odnowa i 

rozwój wsi 

Małe 

projekty  

Różnico-

wanie (…) 

Mikroprzed-

siębiorstwa  

Limit  Osi 1 

116,4 mln zł 

Limit Osi 3 

538,3 mln zł 

Limit Osi 4 

267,1 mln zł* 

* -  podany na niniejszym slajdzie limit środków w Osi 4 nie obejmuje działań obsługiwanych za pośrednictwem ARiMR: 

      (1) Mikroprzedsiębiorstwa;  (2) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 



Stan wdrażania PROW – działania samorządowe – stan na 31.07.2014 r. 

Osie i działania Limit środków dla 

działania na lata 

2007-2013  

Liczba 

zakontraktowa

nych projektów 

Wartość 

zakontraktowanych 

środków 

% zakontr. 

środków 

Wartość 

wypłaconych 

środków przez 

ARiMR  

% wypłac. 

środków 

Kod działania Nazwa 

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego     

125 

Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej z rozwojem i 

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

116 353 853,58 zł 22 109 850 211,03 zł 94,41% 27 655 598,23 zł 23,77% 

Schemat I - Scalanie gruntów 35 045 950,68 zł 8 34 881 221,22 zł 99,53% 11 710 637,72 zł 33,42% 

Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi 

zasobami wodnymi 
81 307 902,90 zł 14 74 968 989,81 zł 92,20% 15 944 960,51 zł 19,61% 

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej    

321 
Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej 
395 639 698,83 zł 256 362 662 933,11 zł 91,66% 213 669 153,86 zł 54,01% 

313/322/32

3 
Odnowa i rozwój wsi 142 660 349,20 zł 544 143 280 566,00 zł 100,43% 110 612 742,95 zł 77,54% 

Oś 4 LEADER    

4.1/413 
Wdrażania lokalnych strategii 

rozwoju "małe projekty" 
62 892 110,60 zł 2357 48 200 359,54 zł 76,64% 27 679 105,79 zł 44,01% 

4.1/413 
Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju - Odnowa i rozwój wsi 
141 120 197,41 zł 609 116 972 933,00 zł 82,89% 58 789 407,44 zł 41,66% 

4.21 Wdrażanie projektów współpracy  5 721 998,00 zł 57 4 007 914,18 zł 70,04% 1 763 067,50 zł 30,81% 

4.31 

Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja 

57 315 614,31 zł 114 58 140 158,66 zł 101,44% 37 862 960,45 zł 66,06% 

   Razem  921 703 821,93 zł 3 959 843 115 075,52 zł 91,47% 478 032 036,22 zł 51,86% 



Działanie 125 PROW: Schemat I – Scalanie gruntów 

dane za 2013 r. 
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Bilans 2007 - 2013 

• umiarkowane zainteresowanie Starostów; 

• skomplikowane i czasochłonne projekty; 

• wąski zakres działania; 

• niewielka świadomość korzyści jakie można odnieść dzięki 
przeprowadzeniu scaleń; 

• powierzchnia planowana do scalenia - ponad 5 000 ha (wg. wydanych 
decyzji). 

 

Oczekiwania 2014 - 2020 

• kontynuacja scaleń w PROW 2014-2020; 

• stworzenie możliwości łączenia trzech działań: scalania gruntów, 
melioracji oraz odnowy wsi w zintegrowane i kompleksowe projekty; 

• zmiana beneficjenta ze Starosty na Wójta (gminę) lub Marszałka (zm. 
ustawy); 

• zmiana definicji scalenia na szerszą – scalenie winno służyć rozwojowi 
obszarów wiejskich. 

 

Działanie 125 PROW: Schemat I – Scalanie gruntów  
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Obecnie w Małopolsce prowadzone są dwa rodzaje scaleń 

gruntów: 

 

1.  Scalenia infrastrukturalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scalenia wszczynane na wniosek. 

Prace scaleniowe wykonywane są przez dwa biura 

geodezji: 

 Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych  

w Krakowie (jednostka budżetowa Województwa) 

 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych  

Sp. z o.o. w Tarnowie (spółka Województwa) 



Małopolska jako pierwsze województwo w Polsce realizowało 

scalenia infrastrukturalne wywołane budową autostrady A-4: 

 

39 obiektów o powierzchni 

2736 ha  

Prace finansowane ze 

środków  

Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych  

i Autostrad 



Scalenia gruntów wszczynane na wniosek 
 

 

Prace finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 - 2013 

Trzecie miejsce za dobrą jakość wykonania projektu scalenia  

gruntów obiektu Łętownia, gm. Jordanów, pow. suski, o pow. 981 ha  

na  XXXVI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych  
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Działanie 125: Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi 

zasobami wodnymi / w tym „mała retencja”/ - dane za 2013 r. 
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Bilans 2007 - 2013 

• trudności z opracowaniem dokumentacji, skomplikowane 
procedury środowiskowe; 

• trudności z przygotowaniem zadań z zakresu „małej retencji”. 

 

Oczekiwania 2014 - 2020 

• postulat  umieszczenia działania w nowym PROW (stanowisko 
Konwentu Marszałków); 

• PROW może stanowić kluczowe/ jedyne źródło finansowania tego 
typu zadań wobec finansowania ze środków EFRR i Funduszu 
Spójności zadań priorytetowych z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej 

Działanie 125: Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi 

zasobami wodnymi  

 

 



Odnowa i rozwój wsi – dane za 2013 r. 
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Bilans 2007 - 2013 

• działanie bardzo ważne dla środowisk lokalnych; 

• limit środków w dyspozycji SW w przybliżeniu odpowiadał 
zgłoszonym potrzebom; 

• kryteria oceny wniosków nie premiowały „projektów”, a raczej 
konkretne podmioty lub obszar; 

• wolniejsze tempo wdrażania podobnego działania w ramach osi IV 
Leader. 

 

Oczekiwania 2014 - 2020 

• konieczność kontynuacji działania; 

• limit 500 tys. zł/ miejscowość – nie różnicuje to miejscowości ze 
względu na ich wielkość – do rozważenia zróżnicowanie limitu; 

• kryteria oceny wniosków powinny odnosić się do „projektów”. 

 

Odnowa i rozwój wsi 

 

 



LEADER „Małe projekty” – postęp oceny 

złożonych wniosków – dane za 2013 r. 
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Bilans 2007 - 2013 

• Małe projekty – bardzo ważne operacje aktywizujące środowiska 
lokalne; 

• złożone wymogi biurokratyczne dla wnioskodawców; 

• duża liczba LGD, duża liczba projektów (39 LGD,  > 4000 złożonych 
wniosków). 

 

Oczekiwania 2014 - 2020 

• zwiększenie alokacji w zakresie Leadera > 5%  na poziomie 
programu (kosztem działań poza-samorządowych); 

• wdrożenie projektów „parasolowych” – jako pakiety małych 
grantów; 

• liczba LGD winna odpowiadać realizowanym zadaniom, określenie 
minimalnej liczby gmin oraz mieszkańców wchodzących w skład 
LGD na poziomie gwarantującym wsparcie w Małopolsce nie 
więcej niż 25 LGD. 

LEADER  „Małe projekty”  

 

 

 



 

LEADER „Odnowa i rozwój wsi” 

– dane za 2013 r. 
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Bilans 2007 - 2013 

• tożsamość z działaniem wdrażanym przez SW; 

• wolniejsze tempo kontraktowania środków w stosunku do 
działania Odnowa i rozwój wsi realizowanego bezpośrednio z 
poziomu regionalnego. 

 

Oczekiwania 2014 - 2020 

• kontynuacja wdrażania z poziomu LGD zależna od rozstrzygnięć 
programowych (sposób podziału  środków na regiony) – 
zapewnienie braku możliwości realizacji takich samych projektów z 
poziomu regionalnego i poziomu LGD 

LEADER  „Odnowa i rozwój wsi”  
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Dziękuję za uwagę ! 


