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Scalanie gruntów w Polsce 
na obszarach prawnie chronionych 

Franciszek Woch - IUNG-PIB w Puławach

Edward Głażewski - MBGiUR w Ostrołęce
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Ocena potrzeb 
scalania gruntów w Polsce
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3Potrzeby prac scaleniowych w Polsce według gmin – scalenia konieczne

4
Potrzeby prac scaleniowych w Polsce według gmin – scalenia wskazane
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Potrzeby prac scaleniowych w Polsce według gmin – scalenia konieczne i wskazane

6

Powierzchnia scaleń i wymian gruntów w latach 1968Powierzchnia scaleń i wymian gruntów w latach 1968--2011 2011 

wykonano 5 413 348 ha + około 500 000 ha (1944wykonano 5 413 348 ha + około 500 000 ha (1944--1967)1967)

17 województw wykonano 2 
220 985 ha

Średnio 317 284ha na rok

49 województw                                                                                                                wykonano 3 090 621 
ha

Średnio  128 775 ha na rok

16 województw                                    wykonano 
114 490 ha

Średnio  8 807 ha na rok

2% UAA (użytków rolnych kraju) = scalenie co 50 lat!
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Szacunkowy zakres potrzeb poprawy rozłogu gruntów w procesie 
scaleniowo-wymiennych oraz szacunkowy okres realizacji według 

tempa w latach 2007-2013
 

Lp 
 
 

Województwo 

Średnio- 
roczne 
wyko-
nanie* 

Scalenia konieczne Scalenia konieczne 
i wskazane 

Potrzeby 
scaleń 
(ha) 

Czas 
realizacji 

(lata) 

Potrzeby 
scaleń 
(ha) 

Czas 
realizacji 

(lata) 
1 Dolnośląskie 1562,0 42659,81 27 449276 ,46 288 
2 Kujawsko-Pomorskie 11,1 14041,70 1265 302825,90 b.k.** 
3 Lubelskie 3255,3 215986,97 66 796242,74 245 
4 Lubuskie 630,1 26011,19 41 206645,57 328 
5 Łódzkie 387,1 147276,41 380 528875,62 1366 
6 Małopolskie 2326,7 69594,83 30 243182,74 104 
7 Mazowieckie 353,1 279248,42 791 956993,61 2710 
8 Opolskie 241,4 83518,89 346 254704,52 1055 
9 Podkarpackie 1919,1 48455,17 25 338530,13 176 
10 Podlaskie 955,3 137120,67 143 608029,49 636 
11 Pomorskie 455,7 20931,52 46 315003,96 691 
12 Śląskie 1268,4 68972,13 54 181314,65 143 
13 Świętokrzyskie 190,3 63123,47 332 306314,25 1610 
14 Warmińsko-Mazurskie 70,1 53410,23 762 522396,83 7452 
15 Wielkopolskie 0,3 86861,37 b.k.** 727545,75 b.k.** 
16 Zachodniopomorskie 1,0 49428,58 b.k.** 339688,76 b.k.** 
           Razem  Polska 13628,7 1406641,36 103 7077571,05 519 
 

8

Obszar, zakres i reguły funkcjonowania 
obszarów chronionych
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Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustanowiła
dziesięć form ochrony przyrody. Obszary prawnie chronione w Polsce zajmują
prawie 20 mln ha, co stanowi bardzo duży udział - ok. 63% ogólnej
powierzchni kraju.

Według danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Warszawie w Polsce zasięg Natury 2000 (2012 r.) wynosi około 9,4 mln ha.
Nieco ponad połowę tej powierzchni (55,6%) zajmowały lasy, 6,0% grunty pod
wodami, 1,3% obszary podmokłe, 0,8% tereny antropogeniczne i ponad jedną
trzecią powierzchni (36,3%) tereny rolne. Według stanu na 2012 rok w Polsce
funkcjonowały 145 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz 845
specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). W sumie obszary Natury 2000
zajmowały ok. 30% powierzchni lądowej Polski, a ich rozmieszczenie na
terytorium kraju jest dość równomierne.

10

* powierzchnie niektórych obiektów, zwłaszcza obszarów Natura 2000, mogą pokrywać 
się z innymi formami ochrony przyrody.
Źródło: gdos.gov.pl według danych z 2012 roku 

Lp. Forma ochrony
Liczba 

obiektów
Łączna 

powierzchnia (ha)*

1 parki narodowe 23 314570

2 rezerwaty przyrody 1465 164463
3 parki krajobrazowe 122 2607728

4 obszary chronionego krajobrazu 385 7078116

5 obszary Natura 2000 990 9362665
6 użytki ekologiczne 6877 51653

7 zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe

287 94926

8 stanowiska dokumentacyjne 240 893

9 pomniki przyrody 36293 –
10 ochrona gatunkowa roślin,

zwierząt i grzybów
- -

Razem 46682 19675014*

Formy ochrony przyrody w Polsce
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11Obszary chronione w Polsce 
Źródło: GDOŚ – informacja z maja 2014 r.

12
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w Polsce 

(szrafują niebieską oznaczono obszary specjalnej ochrony ptaków,
a brązową specjalne obszary ochrony siedlisk)

Źródło: GDOŚ - stan w maju 2010 r.
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Z analizy wielkości obszarów wymagających procesu scaleniowego
(7,1 mln ha – ok. 40% powierzchni użytków rolnych Polski) i ich
rozmieszczenia (niemal równomiernego w kraju)

oraz wielkości obszarów prawnie chronionych (19,6 mln ha – ok.
60% powierzchni ogólnej kraju, (w tym Natury 2000 ok. 9,4 mln ha – ok.
30% ogólnej powierzchni) i ich rozmieszczenia (niemal równomiernego, z
nieco większym zagęszczeniem na obrzeżach kraju)

wynika, że scalanie gruntów z pominięciem obszarów chronionych
(głównie naturowych) nie ma sensu.

Stąd należy przyjąć zasadę, że w tym procesie jego nierozłącznym
elementem jest zagadnienie ochrony i kształtowania środowiska.

14

Funkcje obszarów wiejskich
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Metoda badań

- Podstawę badań stanowił obiekt Strzeszewo w gminie Bieżuń, pow. Żuromin,
woj. mazowieckie przygotowany projektowo – założenia do scalenia gruntów oraz
studium środowiskowe przez Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w
Ostrołęce dla którego raport oceny oddziaływania na środowisko wykonał Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Szczegółową analizę dokonano metodą studium przypadku. Jest określane jako projekt
badawczy, w którym obiektem badań jest zazwyczaj pojedynczy przypadek - obiekt.

- W opracowaniu dokonano wnikliwej analizy procedury postępowania na
podstawie obowiązujących aktów normatywnych (ustawy, rozporządzenia, instrukcje)
oraz analizy treści korespondencji pomiędzy wszczynającym postępowanie scaleniowe
(Starostwem Powiatowym w Żurominie, wykonawcą Raportu oceny oddziaływania
scalenia gruntów na Natura 2000 (IUNG-PIB w Puławach) oraz oceniającym Raport
(Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie).

- W badaniach wykorzystano również doświadczenia odnośnie prowadzenia
scaleń na obszarach objętych ochroną prawną: Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych we Wrocławiu na przykładzie obiektu Kromolin w powiecie głogowskim i
Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie na przykładzie obrębu Gręzówka i Gręzówka
Kolonia w powiecie łukowskim.

16

Ponieważ w Polsce brakuje kwantyfikacji (punktowej)
poszczególnych pojedynczych działań z procesu scaleniowego na różne
elementy środowiska, stąd zarówno ocena dokonana na etapie studium
środowiskowego, jak też na etapie raportu była bardziej ekspercka, z
wykorzystaniem ogólnych kryteriów opracowanych w IUNG-PIB w
Puławach.

Również ocena poprawności wykonania zarówno studium
środowiskowego, jak też raportu dokonywana przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska czy Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego była
ekspercka (subiektywna) .

W takich uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych zawsze będzie
w niekorzystnej sytuacji będzie beneficjent procesu scaleniowego (tu
starosta), również w procesie odwoławczym od negatywnego stanowiska
Organów (głównie RDOŚ).
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Uwarunkowania prawne scalania  gruntów na 
obszarach chronionych

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. (Dz. U. z
2003 r. Nr 178, poz. 1749, z pózn. zmianami

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. „O udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z
2008 r. nr 62, poz. 150 z późn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr
92, poz. 880),

- 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 Planem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 80 z 2008 r., poz. 480).

20

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U.
2007 nr 179 poz. 1275.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573, nr 92
poz. 769 z 2005 r),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r, Nr 213,
poz. 1397).

Instrukcja nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu
gruntów z dnia 24 marca 1983 r. Warszawa 1983, 46 + 54 zał. (w dużym stopniu
zdezaktualizowana)

-
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ROZPORZADZENIE
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 
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza sie, co
następuje:
§ 4. 3. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w
szczególności:
1) refinansowania odsetek;
2) opłaty ubezpieczeniowej;
3) urządzenia dróg niestanowiących własności gmin;
4) operacji dotyczących scaleń infrastrukturalnych;
5) operacji przeprowadzonych na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach
chronionych w sposób uniemożliwiający pełnienie przez nie dotychczasowej lub
planowanej funkcji;
6) zakupu maszyn i urządzeń służących realizacji operacji.

22

Informacja, która była przekazywana uczestnikom szkolenia w 2008 r. w 
IUNG-PIB w Puławach (ok. 400 osób)

Zakres pomocy
1. Opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno-prawnej)
2. Zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Beneficjent
Starosta Powiatu – reprezentujący właścicieli gospodarstw rolnych

Forma i wysokość pomocy
Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych na realizacje projektów:

1) zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów
w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw
rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub, których łączny obszar przekracza
połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia
2) zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym,
3) dla których opracowano założenia do projektu scalania gruntów
4) dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z
późn zm.)
5) które nie będą realizowane na obszarach NATURA 2000 oraz obszarach chronionych
6) dla których maksymalny koszt opracowania projektu scalenia nie przekroczy kwoty:

a) 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem dla województw:
lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego,

b) 350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem – dla pozostałych
województw.
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I. Zasady scalania gruntów na obszarach Natura 2000

Reguły funkcjonowania obszarów Natura 2000

Unijne podejście, w odniesieniu do Natury 2000, zasadniczo różni się
od dotychczasowych tradycji prawnych stosowanych w przypadku innych
form ochrony przyrody w Polsce. Specyfika reżimu prawnego Natury 2000
polega na ogólnym zakazie działań, mogących znacząco negatywnie
oddziaływać na cele ochrony obszarów sieci, a nie na detalicznych wykazach
działań zabronionych. W dyrektywach Unii Europejskiej (UE), dotyczących
Natury 2000 takich konkretnych zakazów nie ma. Unia nie narzuca, ani
nawet nie podpowiada rozwiązań organizacyjnych i sposobu zarządzania
Naturą 2000, a celem jest uzyskanie rezultatów w postaci niepogarszania
stanu cennych siedlisk i gatunków.

24

Procedura środowiskowa oceny oddziaływania scalenia na 
środowisko (wg WBG w Lublinie)

a) Z mocy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Starosta przed wydaniem 
decyzji zatwierdzającej projekt scalenia z urzędu powinien przeprowadzić 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tzw. 
decyzji środowiskowej. 

b) Procedurę tą możemy w skrócie opisać w następujących punktach. 
1. Wszczęcie postępowania, 
2. Opracowanie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia, oceny środowiskowej i 
raportu 
3. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
4. Poinformowanie zainteresowanych o zebranych dowodach, opinii RDOŚ 

przed wydaniem decyzji (art. 10 KPA), 
5. Wydanie decyzji środowiskowej. 

c) Decyzja środowiskowa jest to pewnego rodzaju wolą w tym przypadku Starosty 
uzgodnioną z RDOŚ mówiącą jakie uwarunkowania środowiskowe powinien 
spełniać projekt scalenia gruntów. 

d) Decyzja ta stanowi jeden z załączników do wniosku Starosty o przyznanie pomocy. 
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STUDIUM ŚRODOWISKOWE – zakres 
(na przykładzie wsi Kromolin, gmina Żukowice pow. Głogów)

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
- Położenie geograficzne
- Obszary wodno - błotne
- Obszary leśne
- Obszary objęte ochroną
- Obszary wymagające szczególnej ochrony
- Obszary o przekroczonych standardach środowiska
- Obszary zamieszkałe przez ludność
- Obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym

PRZEWIDYWANY WPŁYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW NA ELEMENTY 
ŚRODOWISKA

- Projektowana poprawa struktury obszarowej i rozłogu gospodarstw
- Projektowana sieć dróg transportu rolnego
- Projektowane zalesienia i zadrzewienia gruntów
- Projektowane prace z zakresu melioracji wodnych szczegółowych

PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza występujących na obszarze wsi elementów środowiska oraz elementów projektowych
zawartych w „Założeniach do projektu scalenia gruntów” pozwoliła stwierdzić, że planowane do realizacji w
ramach zabiegu scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego prace nie spowodują (spowodują) zmiany
dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem gruntów i będą miały dla środowiska
neutralny wpływ. Przyczynią się natomiast do poprawy efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie
kosztów transportu, zmniejszenie ilości spalin oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych i wpłyną na
poprawę krajobrazu rolniczego wsi.

26
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Ocena oddziaływania scalenia gruntów 
na środowisko

we wsi Strzeszewo, pow. Żuromin, woj. mazowieckie

28

Mapa części obszarów Natura 2000 – Dolina Wkry i Mławki, obejmującej 
gminę Bieżuń i wieś Strzeszewo
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Zakres scalenia i zagospodarowania poscaleniowego 
gruntów wsi Strzeszewo: 

- Opracowany projekt w dostosowaniu do uwarunkowań
ekologicznych obszaru Natura 2000 – Doliny Wkry i Mławki, Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków, zawiera elementy:

- które mogą wpływać negatywnie na środowisko, jak powiększanie
działek, zmiana ich układu na części powierzchni zmiana układu części dróg
rolniczych oraz utwardzenie dróg

- oraz elementy o charakterze kompensacyjnym przyrodniczo, jak
utworzenie obszaru ekologicznego, zalesienie części powierzchni
nieprzydatnej dla rolnictwa, wprowadzenie zadrzewień wzdłuż niektórych
dróg czy zrekultywowanie niektórych powierzchni zdegradowanych,

30

Jeżeli ze Studium wynika konieczność opracowania raportu, wówczas koniczny jest 
raport

Zakres raportu

Zgodnie ze zleceniem Zamawiającego (Starostwa Powiatowego) raport oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów we wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat żuromiński,
województwo mazowieckie” zawiera następujące elementy:
1. Podstawa prawna wykonania raportu,
2. Opis planowanego przedsięwzięcia – scalenia gruntów,
3. Opis zakresu i przyjętej metodyki badań,
4. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu,
5. Wskazanie potencjalnych siedlisk istotnych dla zachowania gatunków ptaków

(siedlisk),
6. Załącznik graficzny – mapa ze wskazaniem potencjalnych miejsc lęgowych

ptaków oraz siedlisk podlegających ochronie,
7. Opis przewidywanych oddziaływań scalenia i zagospodarowania gruntów na

przedmiot ochrony, cele i integralność obszaru Natura 2000,
8. Ocenę negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
9. Przedstawienie propozycji monitoringu,
10. Ustalenia końcowe,
11. Ewentualne uzupełnienie (a) raportu
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Pomniejszona mapa ze skali 1:5000, zawierająca założenia do projektu scalenia gruntów 

wsi Strzeszewo

32
Obecnie kładka i przejazd w bród przez rzekę Wkrę –
planowany most jako element procesu scaleniowego  



2014-09-18

17

33
Samiec błotniaka łąkowego na łące

34Para bocianów we wsi Strzeszewo, pow. Żuromin
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35Potomstwo bociana we wsi Strzeszewo, pow. Żuromin

36Stado czajek na łące kośnej
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37Użytek ekologiczny przy rzece Wkrze

38
Obraz potwierdzający występowanie bobra
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Opis oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, 

wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska i emisji.
Rodzaj przedsięwzięcia Wpływ na środowisko

Rodzaj oddziaływania na środowisko wynikające  z istnienia przedsięwzięcia
bez-
pośrednie

pośrednie wtórne skumulo-
wane

krótko-
termin.

średnio-termin. długo-termin stałe chwilowe

Zwiększenie pow. działek - - 0 0 0 0 - - 0

Zmiana układu dróg - - 0 0 0 0 - - 0

Zalesianie gruntów + + + + 0 0 + + 0

Tworzenie zadrzewień + + + + 0 0 + + 0

Tereny ekologiczne + + + + 0 + + + 0

Rekultywacja gruntów + + + + + + + + 0

Most
na rzece

+ 0 0 + 0 0 + + 0

Rodzaj oddziaływania na środowisko wynikające z wykorzystania zasobów środowiska

Zwiększenie pow. działek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zmiana układu dróg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zalesianie gruntów + + 0 + 0 + + + 0

Tworzenie zadrzewień + + 0 + 0 + + + 0

Tereny ekologiczne + + + + 0 + + + 0

Rekultywacja gruntów + + + + 0 + + + 0

Most
na rzece

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rodzaj oddziaływania na środowisko wynikające z emisji

Zwiększenie pow. działek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zmiana układu dróg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zalesianie gruntów + + + + 0 0 + + 0

Tworzenie zadrzewień + + + + 0 0 + + 0

Tereny ekologiczne + + + + 0 + + + 0

Rekultywacja gruntów + + + + 0 0 + + 0

Most
na rzece

0 0 0 0 0 0 0 0 0

40Zakres rewiru błotniaka łąkowego i stawowego, kulika wielkiego, gąsiorka, żurawia, 
brodźca piskliwego, kszyka i czajki we wsi Strzeszewo
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Ustalenia końcowe
Uwzględniając powyższe realizacja zaprojektowanego scalania gruntów

oraz zagospodarowania poscaleniowego w wersji przewidzianej w opracowanym
założeniu do projektu scalenia nie wpłynie negatywnie na obszary podlegające na
tym terenie ochronie.

Wynika to z analizy wpływu scalenia gruntów w wersji zaprojektowanej
wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Scalenie gruntów realizowane łącznie
z przedsięwzięciami jako minimalizujące ekologiczne skutki nie wpłynie
negatywnie na środowisko analizowanego terenu. Natomiast wytyczenie granic
poszczególnych użytków, projektowanych dróg i działek powinno odbywać się w
okresie najmniejszej kolizji z występującą na tym i sąsiednim terenie przyrodą,
głównie gniazdującymi tu ptakami. To samo dotyczy realizacji zagospodarowania
poscaleniowego, tj. głównie modernizacji i utwardzania zaprojektowanych dróg
rolniczych z przepustami i budowy mostu na rzece. Prace te powinny być
wykonywane po okresie lęgowym wszystkich ptaków tu gniazdujących, który
ustalono na 15 sierpień, w porze dziennej i w możliwie krótkim czasie.

Posiada charakter działania zbliżonego do kompleksowego, jakie w tzw.
„starych krajach” Unii Europejskiej jest realizowane od kilkudziesięciu lat i
prawdopodobnie wkrótce będzie realizowane w Polsce.

42

Uwzględniając powyższą argumentację autorzy Raportu uznali za niezbędne
prowadzenie monitoringu wpływu prowadzonych prac scaleniowych i
zagospodarowania poscaleniowego na środowisko przyrodnicze przez okres realizacji
zadania oraz po upływie pięciu lat od zakończenia prac. Monitoringiem powinny być
objęte następujące elementy: ptaki, siedliska roślin oraz poziom wód gruntowych.
Monitoring ornitologiczny powinien być prowadzony corocznie (od czasu rozpoczęcia
prac geodezyjnych w terenie do piątego roku włącznie po zakończeniu
zagospodarowania poscaleniowego) a monitoring siedliskowy i poziomu wody
gruntowej co dwa lata.

Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
(po opracowaniu raportu i trzech uzupełnień, trwających ponad 2 lata) 

– zgoda na realizację przedsięwzięcia z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji
przyrodniczej przed rozpoczęciem prac scaleniowych oraz po scalaniu i
zagospodarowaniu poscaleniowym głównie dwu szczególnych gatunków ptaków, tj.
błotniaka łąkowego (którego obecność stwierdzono) i derkacza (którego obecności nie
stwierdzono) .
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Ocena oddziaływania scalenia gruntów 
na środowisko

we wsi Gręzówka i Gręzówka Kolonia, pow. Łuków, 
woj. lubelskie 

44
Obszar scalenia wsi Gręzówka i Gręzówka Kolonia na tle obszarów Natura 2000

– Lasy Łukowskie 
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45Wariantowy projekt (ogólny) scalenia gruntów części wsi Gręzówka i Gręzówka Kolonia
będącej na obszarze Natura 2000

46Zakres rewiru ptaków prawnie chronionych na obszarze scaleniowym wsi Gręzówka i 
Gręzówka Kolonia, gm. Łuków, woj. lubelskie  
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Ustalenia Raportu o oddziaływaniu scalenia i zagospodarowania
poscaleniowego wsi Gręzówka i Gręzówka Kolonia, gm. Łuków, woj.
lubelskie pozwoliły stwierdzić końcowo, że:

- planowane do realizacji w ramach zabiegu scaleniowego i
zagospodarowania poscaleniowego prace nie spowodujęą zmiany
dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem gruntów
i będą neutralne dla środowiska.

Proces scalenia gruntów stwarza możliwość powstania obszarów
chronionych – użytków ekologicznych, z możliwością rozwoju agroturystyki.

Tak opracowany Raport pozwolił na uzyskanie zgody
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie na
realizację przedsięwzięcia – mechanizm godny wzorca
(opracowuje Biuro Grodezyjne wsparte osobą kompetentną z
zakresu ornitologii i siedlisk przyrodniczych).

48

II. Odnośnie wszystkich pozostałych form ochrony przyrody, tj.:

I. Obszary parków narodowych i rezerwatów przyrody – są 
wyłączane z procesu scaleniowego.

II. Obszary pozostałych form ochrony przyrody o charakterze 
przestrzennym, tj: parków krajobrazowych, chronionego krajobrazu, 
użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych nie są 
wyłączane z procesu scaleniowego. Należy jednak uwzględnić zasady ich 
funkcjonowania zawarte w planach ich ochrony, w uzgodnieniu z 
wojewódzkim konserwatorem przyrody. 

III. Pozostałe formy ochrony przyrody (punktowe), tj.: pomniki 
przyrody, stanowiska dokumentacyjne (archeologiczne) oraz ochrona 
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów - powinny być zachowane w formie 
niezmienionej, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody. 
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Sugestie autorów do dyskusji:
1. Należy opracować „Wytyczne dokonywania oceny wpływu scalania

gruntów na środowisko”, a w nich głównie ramy czasowe opracowywania
studium środowiskowego, raportu oraz wydania (bądź nie) zgody na
realizację przedsięwzięcia,

2. Przynajmniej częściowej kwantyfikacji obiektywnej wymaga ocena
projektowanych przedsięwzięć na środowisko,

3. Scalenie gruntów staje się bazą do realizacji przedsięwzięć, również
ekologicznych (kompensacyjnych), dlatego z oceny wpływu należy przejść
do aktywnej formy udziału służb ekologicznych w procesie scaleniowym,
by wprowadzić, a następnie zrealizować projektowane zadania (jak np.
tereny ekologiczne),

4. Konieczne jest dokończenie prac nad zasadami funkcjonowania
poszczególnych obszarów Natura 2000, do których można będzie się
szczegółowo odnieść, głównie Programów ochrony oraz Programów
zadań ochronnych,

5. Przed opracowaniem projektu założeń i dokonaniem ustaleń z
uczestnikami postępowania scaleniowego wskazanym jest uzyskiwanie
wytycznych przyrodniczych odpowiednich służb ekologicznych (na wzór
wytycznych konserwatorskich przy planowaniu przestrzennym).

50

Ogólna konkluzja

Obecnie zrównoważony (zintegrowany) rozwój obszarów wiejskich
(postępowanie urządzeniowo-rolne) na bazie procesu scaleniowego przy
pomocy i w uwarunkowaniach obecnych instrumentów prawnych i
organizacyjnych jest w Polsce bardzo utrudniony, a nawet niemożliwy. Jest to
możliwe tylko na skalę pilotażowo-wdrożeniową i tylko przy sprzyjających
wielu uwarunkowaniach.

Nie będzie też realnych możliwości realizacji w okresie lat 2014-2020
rozwoju obszarów wiejskich w wersji działań kompleksowych na bazie
procesu scaleniowego.

Według autorów niniejszej prezentacji jest to duży błąd, który w
latach następnych zaowocuje negatywnymi skutkami !!!!!

Niezależnie od powyższych uwarunkowań scalenia gruntów
realizowane na obszarach prawnie chronionych powinny obejmować
elementy przyrodnicze - jako części składowe.
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Dziękujemy za uwagę


