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S t r e s z c z e n i e  
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska niezbędne stało się opracowanie studiów środowiskowych w procesie scaleń 
gruntów o powierzchni powyżej 300 ha oraz przygotowanie ocen oddziaływania scalenia 
gruntów na środowisko na obszarach wymagających szczególnego potraktowania. 
Prawidłowo przeprowadzone scalenie gruntów powinno wykazać pozytywny lub obojętny 
efekt środowiskowy. Aby zadanie to zostało spełnione, należy przestrzegać wielu zasad  
o charakterze prawnym w świetle dyrektyw unijnych, polskich aktów prawnych i aktów wy-
konawczych związanych ze scalaniem gruntów oraz ściśle określonych zasad organizacyj-
nych i technicznych zgodnych ze sztuką geodezyjną. W niniejszym artykule przybliża się tę 
problematykę. 
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A b s t r a c t  

In connection with the coming into effect of the Environmental Protection Law of 27th April 
2001, it became necessary to carry out environmental studies in the integration process  
of lands over 300 hectare in area and to develop assessment of the effect land integration has 
on the environment in the areas requiring special treatment. 
The properly carried out land integration should have positive or neutral effect on the en-
vironment. In order to meet this objective  it is necessary to observe a number of  principles  
of legal nature in view of the EU directives, Polish primary and secondary legislation rela- 
ted to land integration, as well as strictly specified  organizational and technical principles  
in compliance with the art of surveying. The article presents the above problems. 
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1. Wstęp 

Do podstawowych prac urządzenioworolnych zaliczamy: podział nieruchomości, roz-
graniczenie nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości oraz scalanie i wymianę grun-
tów, które jest zabiegiem najbardziej skomplikowanym pod względem prawnym, orga-
nizacyjnym i technicznym. To właśnie scalenia gruntów przynoszą wymierne korzyści  
dla gospodarki rolnej w przedziale dłuższego horyzontu czasowego. Warto przypomnieć, 
że już na I Kongresie Inżynierów Miernictwa, który odbył się w Warszawie w dniach  
9–12 lutego 1939 r., Michał Odlanicki-Poczobutt stwierdził: „Obserwacja i analiza skut-
ków scalenia wykazuje, że już w najbliższych latach po wykonaniu scalenia osiąga wieś po-
ważne korzyści, co przejawia się w ogólnym podniesieniu kultury rolnej (produkcji), oce-
nianym należycie zarówno przez samych gospodarzy, jak też i przez zainteresowane 
rozwojem gospodarczym kraju władze państwowe, samorządowe i instytucje społeczne”1. 

Słowa profesora M. Odlanickiego-Poczobutta, odnoszące się do oceny zabiegu scale-
niowego, zachowały swoją aktualność do czasów współczesnych. Również istota przed-
sięwzięcia pozostała taka sama – poprawa rozłogu rolniczego gospodarstw. Natomiast 
upływ czasu przyniósł zmiany w metodach szacowania nieruchomości rolnych, w geode-
zyjnych metodach pomiarowych oraz w szerszym, kompleksowym spojrzeniu na zabieg 
scaleniowy. 

Obecnym celem prac scaleniowych jest: 
– wydzielanie obszarów przeznaczonych do intensywnej produkcji rolnej, 
– wydzielanie obszarów okresowo użytkowanych rolniczo, 
– wydzielanie obszarów przeznaczonych do intensywnej produkcji leśnej, 
– wydzielanie obszarów szczególnie chronionych w rozumieniu ochrony przyrody oraz 

kształtowania środowiska. Dotyczy to zwłaszcza użytków ekologicznych, strefy i ob-
szarów chronionych, takich jak: otuliny parków narodowych, krajobrazowych, rezerwa-
tów przyrody oraz parków wiejskich2. 

2. Etapy postępowania w sprawie oceny oddziaływania projektu scalania gruntów  
na środowisko 

2.1. Opracowanie studium środowiskowego 

W każdym przypadku, gdy projekt scalenia gruntów obejmuje obszar powyżej 300 ha, 
opracowuje się dokument o nazwie studium środowiskowe. W części graficznej studium, 
opracowanego w skali 1:5000 lub większej, za pomocą znaków umownych przedstawia się 
zasięgi następujących obszarów: 
– obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 
– obszary wybrzeży, 
– obszary górskie lub leśne, 
– obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, 
– obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,  
– obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  

i zwierząt, i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, 
– obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 
– obszary zamieszkałe przez ludność – gęstość zaludnienia, 
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– obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
– obszary o dużym i zmiennym nachyleniu terenu i o dużym nasileniu procesów erozyj-

nych. 
Niniejszy dokument opracowuje się w biurze geodezji i terenów rolnych łącznie z pro-

jektem ogólnym scalenia, który określany bywa także jako „założenia do projektu scale-
nia”3. 

Projekt ogólny scalenia wraz ze studium środowiskowym geodeta projektant wraz ze 
swoją opinią przedstawia komórce organizacyjnej starostwa powiatowego właściwej  
w sprawach ochrony środowiska. Wydział Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z wyż. 
wym. dokumentami przygotowuje stanowisko w przedmiotowej sprawie, dotyczące ko-
nieczności opracowania „Oceny oddziaływania projektu scalenia na środowisko”. 

2.2. Opracowanie oceny oddziaływania projektu scalenia na środowisko 

W związku z brakiem unormowań prawnych dla instytucji i osób do dokonywania oce-
ny oddziaływania projektu scalenia na środowisko ustalono, że mogą ją sporządzać: 
– instytuty naukowe i uczelnie zajmujące się problematyką kształtowania środowiska, 

urządzania obszarów wiejskich lub ekologii obszarów wiejskich, 
– biura geodezyjne mające wyspecjalizowane komórki lub osoby w zakresie ekologii,  
– Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
– osoby z wyższym wykształceniem i odpowiednią praktyką (co najmniej 10-letnią)  

w zakresie kształtowania środowiska, urządzania lub ekologii obszarów wiejskich lub 
pracujące naukowo w instytutach lub uczelniach w tych dziedzinach. 
Ocena w formie opinii dołączana jest do projektu ogólnego scalenia i stanowi m.in. 

załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. 

2.3. Zakres oceny oddziaływania projektu scalenia na środowisko 

Analiza studium środowiskowego opracowanego przez Biuro Geodezji Terenów Rol-
nych jest dokonywana przez wydział ds. środowiska starostwa powiatowego, który wnio-
skuje potrzebę opracowania oceny wpływu scalenia na środowisko w formie raportu4. Za-
kres raportu powinien zawierać: 
  1. Opis planowanego przedsięwzięcia, zawarty w projekcie ogólnym scalenia. 
  2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem założeń do projektu 

scalenia. 
  3. Opis wariantów zawartych w założeniach do projektu scalenia, z ewentualnym uwzględ-

nieniem niepodejmowania niektórych lub wyborem najkorzystniejszego wariantu dla 
środowiska. 

  4. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych przedsię-
wzięć i ich wariantów. 

  5. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddzia-
ływania na środowisko, w szczególności na powierzchnię ziemi i krajobraz oraz ich 
wzajemne oddziaływanie. 

  6. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanych przedsięwzięć na środo-
wisko oraz opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę. 

  7. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kom-
pensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. 
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  8. Wskazanie, czy dla planowanego scalenia gruntów konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w za-
kresie przeznaczenia terenu czy sposobu korzystania z niego. 

  9. Przedstawienie załącznika graficznego projektowanych przedsięwzięć. 
10. Analizę możliwych konfliktów społecznych powstałych po realizacji projektu scalenia. 
11. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania projektu scalenia na etapie jego 

realizacji i w okresie najbliższych 10–15 lat. 
12. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano w trakcie opracowania raportu. 
13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
14. Nazwę jednostki oraz nazwiska osób sporządzających raport. 
15. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 
16. Sentencję o zgodności przedsięwzięć przewidzianych w projekcie ogólnym scalenia 

gruntów w skali pięciopunktowej. Przedsięwzięcia przewidziane projektem wpłyną: 
bardzo korzystnie na środowisko; korzystnie na środowisko; będą obojętne wobec śro-
dowiska na obszarze przewidzianym w projekcie scaleniowym; niekorzystnie na śro-
dowisko – konieczne dokonanie korekt; bardzo niekorzystnie na środowisko – brak 
zgody na scalenie gruntów według propozycji zawartych w projekcie ogólnym. 

2.4. Decyzja wynikająca z raportu o oddziaływaniu projektowanego scalenia gruntów  
na środowisko 

Organem do wydania decyzji wynikającej z raportu jest starosta powiatowy. Decyzja ta 
powinna przewidywać trzy możliwości: 
1. Przyjęcie bez uwag projektu scalenia gruntów jako zgodnego z Ustawą Prawo ochrony 

środowiska, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełną realizację zadań prze-
widzianych w założeniach do projektu scalenia gruntów. 

2. Przyjęcie z uwagami założenia do projektu scalenia gruntów jako częściowo zgodnego  
z Ustawą Prawo ochrony środowiska, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
realizacje zadań przewidzianych w założeniach do projektu scalenia gruntów po do-
konanych korektach. 

3. Odrzucenie założenia do projektu scalenia gruntów jako rażąco niezgodnego z Ustawą 
Prawo ochrony środowiska, co jest równoznaczne z brakiem zgody organu na wydanie 
decyzji na realizację zadań przewidzianych w założeniach do projektu scalenia gruntów. 
W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się do Kolegium 
Odwoławczego Wojewody, a następnie do sądu. 
W przypadku braku zgody organu uzgadniającego na przeprowadzenie scalania grun-

tów ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, kulturowe, strategiczne lub inne rol-
nikom tego terenu powinna przysługiwać rekompensata finansowa z tytułu braku możli-
wości poprawy organizacji przestrzennej gospodarstw. Wysokość utraconych korzyści po-
winna ustalić jednostkę zajmująca się rzeczoznawstwem majątkowym. 

3. Użytki ekologiczne 

W Ustawie o ochronie przyrody z 16 października 1991 r. ustawodawca po raz pierw- 
szy wprowadził nowe pojęcie, jakim jest „użytek ekologiczny”. W obowiązującej Ustawie  
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o ochronie przyrody5 termin ten został zachowany i zgodnie z art. 42 brzmi następująco: 
„Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej: naturalne zbiorniki wodne, śród-
polne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska 
przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzy-
bów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”. 

W świetle tej definicji zmienia się rozumienie pojęcia nieużytki. Niektóre z nich mo-
żemy postrzegać jako potencjalne użytki ekologiczne. Do lat 90. XX w., w praktyce prac 
scaleniowych, starano się eliminować nieużytki jako coś, co stało na przeszkodzie  
w osiąganiu wysokiego dochodu z produkcji rolnej. W pewnych sytuacjach nieużytki były 
traktowane jako niezmienniki terenowe. Obecnie, kiedy przyszła moda na rolnictwo ekolo-
giczne i ochronę walorów krajobrazowych polskiej wsi, potrzeba pozostawiania natural-
nych użytków ekologicznych jest wręcz konieczna. Działanie takie ma umocowanie 
w wielu aktach prawnych, a także w instrukcjach branżowych. 

Geodeta urządzenioworolny sporządzając plan scaleniowy, powinien wyodrębnić wszy-
stkie użytki ekologiczne celem ich pozostawienia bez zmian i transformacji. Powinien 
wiedzieć, że użytki ekologiczne spełniają wiele funkcji, takich jak ochronne, poznawcze 
(naukowe), edukacyjne (wychowawcze), aktywizacyjne i estetyczne6. 

Należy przypomnieć, że użytki ekologiczne uwzględnia się w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego i uwidacznia się w ewidencji gruntów. Na rysunku planu 
miejscowego użytki ekologiczne oznacza się kolorem ciemnozielonym i symbolem litero-
wym ZN, natomiast w tekście ustaleń planu opisuje się dany obszar o wskazanej funkcji, 
określając szczegółowo zalecenia odnoszące się do sposobu zagospodarowania danego 
terenu7. W ewidencji gruntów użytki ekologiczne oznacza się symbolem złożonym z lite- 
ry E oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, określającego sposób zagospo-
darowania lub użytkowania terenu, np. E-Ps, E-R8. 

4. Możliwości finansowania prac scaleniowych 

W założeniach rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 przewiduje się, że sfera 
rolnictwa będzie głównym beneficjentem unijnej polityki gospodarczej. Spośród 308 mld 
euro przeznaczonych na politykę spójności Unii Europejskiej w latach 2007–2013 aż jedną 
piątą ma otrzymać Polska. Dlatego też polscy rolnicy i wszyscy pracujący na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich będą dysponować w ramach programów sektorowych i regionalnych 
kilkakrotnie większymi zdolnościami inwestycyjnymi niż obecnie. 

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego głównymi celami są zrównoważony roz-
wój obszarów wiejskich oraz poprawa struktury przestrzennej gospodarstw rolnych prze-
widuje znaczne środki finansowe na prace przedmiotowe. Mogą to być publiczne środki 
wspólnotowe, środki państwowych funduszy celowych, środki budżetów jednostek samo-
rządów terytorialnych oraz prywatne środki właścicieli biorących udział w realizacji zadań 
Narodowego Planu Rozwoju. Wielkość publicznych środków wspólnotowych do realizacji 
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” w zakresie „Scalenia gruntów” 
przewidziana jest na poziomie do 80% kosztów kwalifikowanych poszczególnych pro-
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jektów scalania gruntów, obejmujących oprócz sporządzenia dokumentacji geodezyjno- 
-projektowej, także niektóre inwestycje związane z zagospodarowaniem poscaleniowym9. 

5. Wnioski 

Scalenia gruntów należą do jednych z najbardziej złożonych i odpowiedzialnych prac 
urządzenioworolnych. W szczególności dotyczy to terenów górskich i wyżynnych o wy-
bitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Dlatego geodeci rolni w projektach 
scaleniowych powinni należytą uwagę poświęcić ochronie urządzanego obszaru. 

Scalenia gruntów nie powodują naruszenia dotychczasowej stabilności środowiska.  
W wielu projektach inwestycji, najczęściej liniowych i powierzchniowych, zabiegi te są 
wskazywane jako instrument służący wyrównaniu i kompensacji strat. Przeprowadzenie ich 
sprzyja poprawie środowiska przyrodniczego i często inicjuje procesy korzystne dla za-
sobów przyrody. 

Dla projektów scalenia gruntów, obejmujących obszar powyżej 300 ha, opracowuje się 
studia środowiskowe oraz ocenę oddziaływania projektu na środowisko. Natomiast dla sca-
leń mniejszych obszarowo bezwzględnie należy obejmować ochroną użytki ekologiczne. 

Dzięki funduszom unijnym prace scaleniowe są wspierane znacznymi kwotami. Dla-
tego powinny być to zabiegi kompleksowe. Nie tylko te poprawiające rozłogi gospodarstw 
rolnych, ale również wyposażające urządzane obszary w niezbędną infrastrukturę technicz-
ną (melioracje, drogi, kanalizacja, wodociągi, telekomunikacja itp.) oraz zabezpieczające  
i chroniące walory środowiska naturalnego i kulturowego. 
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