
                  Prace scaleniowe gruntów na terenie województwa podkarpackiego                                                             

 

              Grunty wiejskie prawie połowy terytorium Polski są rozdrobnione. Uciążliwa 

szachownica pól występuje w środkowej, południowej i wschodniej części kraju. Istniejący 

aktualnie podział gruntów na działki kształtował się w ciągu kilku wieków. W czasach, gdy 

ówczesne grody traciły swe znaczenie a grunty rolne użytkowane były w sposób chaotyczny, 

w systemie dwupolowym, lokowano miasta na prawie magdeburskim. Wytyczano rynek oraz 

ulice w układzie szachownicowym – w Małopolsce poczynając od Krakowa w 1257 roku, 

obszar ten następnie fortyfikowano. Równocześnie po włączeniu dzisiejszych terenów  

województwa podkarpackiego do Królestwa Polskiego, od połowy XIV wieku lokowano wsie 

na prawie niemieckim wprowadzając łanowy układ działek. Wydzielano pełno rolne 

gospodarstwa o powierzchni jednego łana (30 mórg - około 17 ha), prostopadle do drogi 

głównej przez wieś, przebiegającej wzdłuż strumyka lub rzeki. W miejsce dwupolówki 

wprowadzono trójpolowy system rolniczy. Cała reforma przestrzenna podporządkowana była 

wymogom trójpolówki i folwarczno – pańszczyźnianego systemu gospodarowania. 

Rozpoczęło się intensywne zagospodarowywanie tych ziem.  

                Przeznaczone wówczas grunty pod rozbudowę miast dawno zabudowano, miasta 

rozbudowywały się poza fortyfikacje, na terenach przyległych. Na obszarach wiejskich 

powstawały nowe gospodarstwa i nowe zagrody, przyczyniając się do kolejnych podziałów 

gruntów. Najstarsze miedze w naszym regionie mają ponad 6 wieków. Od uwłaszczenia 

chłopów w połowie XIX wieku, zniesienia poddaństwa i pańszczyzny, z różnym 

powodzeniem budowano społeczeństwo obywatelskie (samorządność) i gospodarkę rynkową 

(kapitalistyczną). Wraz z wprowadzaniem do uprawy roślin okopowych, wprowadzano 

płodozmian. Istniejący aktualnie układ działek powstały na fundamencie przystosowującym 

przestrzeń do trójpolówki i poddaństwa – utrudnia, a w niektórych przypadkach uniemożliwia 

dalszy rozwój wsi i rolnictwa oraz terenów włączanych do miast. Podobne problemy 

występują również w innych krajach. 

              Struktura agrarna województwa podkarpackiego charakteryzuje się niewielką 

powierzchnią często nadmiernie wydłużonych działek, zbyt dużą ilością działek                              

w gospodarstwach rolnych, a przede wszystkim układem dróg nie zapewniających 

bezkonfliktowego dostępu do wszystkich gruntów. Drogi ogólnodostępne zajmują 

powierzchnię około 2% powierzchni gruntów i zapewniają dostęp do około 30 – 50% 

gruntów. Wiele działek położonych w terenach budowlanych nie ma odpowiedniej szerokości 

aby przeznaczać je pod zabudowę. Również działka siedliskowa w gospodarstwie rolnym,  



jej wielkość i kształt warunkuje rozwój gospodarstwa. Do niektórych gruntów zabudowanych 

dojeżdża się drogami służebnymi. Miedze i drogi służebne zajmują co najmniej 10% 

powierzchni gruntów. Działki o szerokości mniejszej od 20 m tracą na użyteczności. 

Gospodarstwa rolne składają się z wielu, niekiedy z kilkudziesięciu działek. Produkcja rolna 

w takich warunkach obciążona jest nadmiernymi kosztami, a rozwój gospodarstw utrudniony.  

              Wady ukształtowania przestrzeni rolniczej można usunąć i przygotować ją do 

dalszego rozwoju społeczno - gospodarczego przeprowadzając kompleksowe scalenie 

gruntów, wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym i niezbędnymi inwestycjami (drogi, 

rowy itp.). 

                Celem scalenia gruntów jest przebudowa układu przestrzennego działek poprzez 

zaprojektowanie sieci dróg gminnych zapewniających dostęp do wszystkim gruntów 

siedliskowych i rolnych oraz nadanie działkom optymalnych kształtów i wielkości                          

w zależności od przewidywanego ich przeznaczenia. W trakcie scalenia zabezpiecza się 

grunty pod przewidywane inwestycje. Przedscaleniowe miedze oraz drogi służebne (nie 

ewidencjonowane) zajmują około 10% powierzchni gruntów (w niektórych wsiach do 

około 20%). Natomiast poscaleniowe drogi gminne (ewidencjonowane) zapewniające dostęp 

do wszystkich gruntów siedliskowych i rolnych zajmują do około 5,5%.  W wyniku scalenia 

pozyskuje się dodatkowo do intensywnej uprawy co najmniej 5 % powierzchni gruntów.                

W trakcie scalenia 3 – 5% powierzchni gruntów przechodzi do innych uczestników scalenia 

na ich wniosek w zamian za dopłaty pieniężne. Około 30 – 50% powierzchni gruntów 

pozostaje w dotychczasowym posiadaniu ale w nowo zaprojektowanych działkach.  

              Opracowany w postępowaniu scaleniowym projekt scalenia gruntów zatwierdza 

starosta decyzją administracyjną. Przed zatwierdzeniem projektu scalenia do okazanego 

projektu scalenia zastrzeżenia składa do około 15% uczestników scalenia. Od decyzji 

zatwierdzającej projekt scalenia odwołuje się około 6% uczestników scalenia. Decyzję 

ostateczną organu odwoławczego (II instancji) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

zaskarża około 1,5% uczestników scalenia.   

                               Na terenie województwa podkarpackiego prace scaleniowe gruntów 

rozpoczęto wykonywać w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pierwszą wieś 

Żydowskie,  gmina Krępna, o powierzchni 43 ha scalono w 1934 roku. W latach 1934 – 1945 

scalono  12 wsi o łącznej powierzchni 7008 ha, prace te kończono w czasie II wojny 

światowej. Średnio rocznie scalano 1 wieś o powierzchni 584 ha. 

               W latach 1946 – 1988 głównie od 1968 roku scalono 234 wsie (w tym 3 obręby 

miejskie) o łącznej powierzchni 194414 ha. Średnio rocznie scalano 5,44  wsi o łącznej 



powierzchni 4521 ha. W związku z nową ustawą z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu                        

i wymianie gruntów, wzrosło tempo prac scaleniowych, licząc od 1968 roku – średnio 

rocznie scalano 10,43 wsi o łącznej powierzchni 8499 ha. W tym w 1971 roku scalono 36 

wsi   o łącznej powierzchni 25773 ha, w 1972 roku scalono 31 wsi o łącznej powierzchni 

24240 ha. 

               Z kolei od 1989 roku na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu                       

i wymianie gruntów – do chwili obecnej scalono 73 wsie o łączne powierzchni 61269 ha. 

Średnio rocznie scalano 2,7 wsi o łącznej powierzchni 2269 ha. 

               W latach 1934 – 2015 średnio roczne tempo wykonywania prac scaleniowych 

wynosi 3,94 wsi o łącznej powierzchni 3243 ha. 

               Od 1934 roku do chwili obecnej na terenie województwa podkarpackiego z ogólnej 

ilości 1606 wsi, scalono grunty 319 wsi (w tym 3 obręby miejskie) o łącznej powierzchni                

262691 ha. Stanowi to 19,86% wszystkich wsi. Biorąc pod uwagę fakt, iż prowadzenie prac 

scaleniowych gruntów wsi położonych w terenach górskich jest utrudnione i mało zasadne, na 

terenie województwa podkarpackiego prace scaleniowe należy pilnie przeprowadzić co 

najmniej w połowie z 1606 wsi. Gdyby rocznie scalać 4 wsie, prace scaleniowe należałoby 

wykonywać 200 lat. Należy przyjąć, że prace scaleniowe gruntów na terenie województwa 

podkarpackiego potrzeba przeprowadzić najdalej w ciągu 50 lat. Oznaczałoby to 

konieczność scalania średnio rocznie 16 wsi. 

                Wykonane prace scaleniowe gruntów na terenie województwa podkarpackiego 

według lat przestawione są w tabeli 1, według powiatów w tabeli 2. Natomiast prace 

scaleniowe gruntów wykonane na terenie województwa podkarpackiego w poszczególnych 

okresach czasu przedstawione są w tabeli 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                      Tabela 1 

                Scalenia gruntów wykonane na terenie województwa podkarpackiego według lat 

 

                       

     Rok  ilość wsi  –  łączna powierzchnia  

1934r.        1    –  43 ha 

1935r.      

1936r. 
1937r. 

1938r.        2 – 1598 ha 

1939r.        1    –  90 ha 
1940r.  

1941r.  

1942r.        6 – 4485 ha 
1943r.        1   -  592 ha 

1944r.        1  –  200 ha 

1945r. 

1946r. 
1947r. 

1948r.         1  -  690 ha 

1949r. 
1950r.         2  -1762 ha 

1951r. 

1952r. 

1953r.        2  - 2107 ha 
1954r. 

1955r. 

1956r.      2  –  2329 ha 

1957r. 
1958r. 

1959r.      2    - 1931 ha 

1960r.      1    - 1449 ha 
1961r.      1    - 2628 ha 

1962r.      2    -   750 ha 

1963r. 
1964r. 

1965r. 

1966r.      1      - 915 ha 

1967r.      1 -    1375 ha 
1968r.      3  -    2788ha 

1969r.      7    - 4615 ha 

1970r.      8   -  8736 ha 
1971r.    35 – 25773 ha 

1972r.    31 – 24240 ha 

1973r.    14 -  11844 ha 

1974r.    12  - 12011 ha 
1975r.    20 – 14120 ha 

1976r.    14 – 14538 ha 

1977r.    11  -   6843 ha 

1978r.    18 – 21154 ha 
1979r.      6  -   3045 ha 

1980r.    10  -   6920 ha 

1981r.      3   -  1396 ha 
1982r.      9   -  5788 ha    

1983r.      3  -   1907 ha 

1984r.      7  -   7290 ha 
1985r.      1   -    647 ha 

1986r. 

1987r. 

1988r.      6  -   4318 ha 
1989r.      8  -   2975 ha 

1990r.      9  - 11063 ha 

1991r.      7  -   3047 ha 
1992r.      3  -   3565 ha 

1993r.      4  -   4716 ha 

1994r.  

1995r.      3  -   3542 ha 
1996r.      2  -     906 ha 

1997r.      2  -   1793 ha 

1998r.      2  -   4349 ha 

1999r.      1  -   1202 ha 
2000r.      3  -   2140 ha 

2001r.      1  -     669 ha 

2002r.      1  -     890 ha 
2003r. 

2004r.      2  -   1504 ha 

2005r.      6  -   5014 ha 
2006r. 

2007r.      3  -   3448 ha 

2008r.     

2009r. 
2010r. 

2011r.      3  -   1274 ha 

2012r.      4   -  2963 ha 
2013r.      8  -   5117 ha 

2014r.      2 -    1597 ha 

2015r. 

2016r. 

    

   Łącznie scalono grunty 319 wsi (w tym 3 obręby miejskie) o łącznej powierzchni  262691 ha. 

 
                                                                                                                                                        Tabela 2 

                      Scalenia gruntów wykonane na terenie województwa podkarpackiego według powiatów 
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      ha 

 

                  w tym ilość wsi –     

           łączna powierzchnia w ha 

 

      do     

  1945r. 

 

    1946r. –  

     1988r. 

 

        

  od 1989r. 

  1 bieszczadzki       113 907     1     82       8      5328        8 - 5328  

  2 brzozowski         53 934     1     44       6      4167        3 - 1883      3 – 2284 

  3 dębicki         77 748     3     81      

  4 jarosławski       102 866     3     92     34    26087     18 -16904     16 - 9183 

  5 jasielski         83 087     2   11     16      7043   4-1333     11 - 5330         1 - 380 

  6 kolbuszowski         77 317     1     51                                                                          

  7 krośnieński         92 588     4   109     14    12690    13 - 11835        1 - 855 

  8 leski         83 494     1     84     17      9426      16 - 9131        1 - 295 

  9 leżajski         58 371     2     38     29    37046    19 - 25529   10 -11517 

10 lubaczowski       130 837     4     84     43
1 

   41108    431- 41108  

11 łańcucki         45 184     1     32      

12 mielecki         88 050     3     99       7      5774        2 - 1762      5 - 4012 

13 niżański         78 564     3     74       5      5328        4  -3594      1 - 1734 



14 przemyski       121 121     -   145     50    28683    44 - 25931      6 - 2752 

15 przeworski         69 802     3     72     29    23440     18 -16329    11 - 7111 

16 ropczycko - 

sędziszowski 

   

        54 831 

   

    2 

    

    45 
   

      7 

     

     5083 

   

  7-5083 

  

17 rzeszowski       115 738     6     93     17    19616        4 - 4299   13 -15317 

18 sanocki       122 366     2   115     25
2 

   17951    212- 14173      4 - 3778 

19 stalowowolski         83 174     2     56       4      6763        3 - 4712      1 - 2051 

20 strzyżowski         50 347     1     58       2      1999     1-592       1 - 1407  

21 tarnobrzeski         52 106     2     33       5      3690        5 - 3690  

22 m. Krosno           4 350     1          

23 m. Przemyśl           4 618     1          

24 m. Rzeszów         11 636     1          

25 m. 

Tarnobrzeg 

          8 540     1           1
3 

      1469        13- 1469  

       ogółem    1 784 576   51  1606   319
4 

  262691 12-7008  234-194414    73-61269 
1 – w tym miasto Lubaczów,  2 – w tym część miasta Sanok,  3 – w tym część miasta Tarnobrzeg, 
4 – w tym 3 obręby miejskie.  

                                                                                                                                    Tabela 3 

 Scalenia gruntów wykonane na terenie województwa podkarpackiego w poszczególnych 

okresach czasu 

 

     

   lp. 

   

                   lata 

ilość wsi - 

łączna powierzchnia 

średnio rocznie scalono wsi –  

o łącznej powierzchni 

     1.       1934 – 1945 (12 lat)        12  -     7008 ha            1,00  -   584 ha 

     2.       1946 – 1988 (43 lata) 

 w tym 1968 – 1988(21 lat) 

     234 – 194414 ha 

      219 - 178478 ha 

           5,44  - 4521 ha 

         10,43  - 8499 ha 

     3.        1989  - 2015 (27 lat)         73  – 61269 ha            2,70  - 2269 ha 

  

RAZEM w latach 1934 – 2015 (82 

lata) 

  

     319 – 262691 ha 

    

          3,94  -  3243 ha 

 

 

Reforma przestrzenna przeprowadzona na ziemiach polskich w czasach piastowskich stała się 

fundamentem potęgi państwa Jagiellonów.  Przeprowadzony w XVI wieku pomiar włóczny 

na Litwie włączył te ziemie do gospodarki Rzeczypospolitej. Dokończenie obecnie 

potrzebnych prac scaleniowych gruntów może mieć podobnie przełomowe znaczenie dla 

polskiej gospodarki, poprzez wprowadzenie sprawdzonych w Europie Zachodniej standardów 

społecznych, gospodarczych i przestrzennych.  

               Prace scaleniowe gruntów (prace urządzeniowo rolne) wykonują wyspecjalizowane 

jednostki organizacyjne podległe samorządowi województwa.      

 

 


