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Ekspertyza 1: „Opracowanie metodyki i zakresu oceny wkładu prac urządzeniowo-rolnych  
w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce” 
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OPIS EKSPERTYZY 
 

Ekspertyza miała na celu przedstawienie metodologii oceny środowiskowych i społecznych efektów 
prac urządzeniowo-rolnych w Polsce, co nie zostało jak dotąd w Polsce opracowane. W pierwszym 
etapie dokonano charakterystyki obszarów wiejskich jako tła do dalszych rozważań. Aspekty społeczne 
potraktowano przy tym ex-verbis, natomiast aspekty środowiskowe przedstawiono poprzez pryzmat 
wyzwań jakie stoją przed pracami urządzeniowo-rolnymi (scaleniami gruntów) w kontekście ekolo-
giczno-krajobrazowym i wodno-melioracyjnym (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym). 
 

Następnie przedstawiono uwarunkowania prawne realizacji prac urządzeniowo-rolnych (scaleń)  
w Polsce w kontekście potrzeb ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz przemian 
społecznych polskiej wsi – wychodząc od gospodarki przestrzenią na obszarach wiejskich, poprzez 
prace urządzeniowo-rolne, scalenia gruntów, ochronę przyrody i krajobrazu, gospodarowanie rolni-
czymi zasobami wodnymi – kończąc na aspektach społecznych. 
 

Na tej podstawie przedstawiono założenia metodyczne badań w ramach operacji. Metodyka opiera się 
o szerokie analizy na podstawie przyjętych kryteriów w obrębie dwóch grup potencjalnych korzyści 
realizacji prac urządzeniowo-rolnych: 

• korzyści środowiskowych (klimatycznych) – 15 kryteriów, oraz 

• korzyści społecznych – 15 kryteriów. 
 

Metodyka ma uniwersalny, ogólnopolski charakter. Grupa docelowa do której jest ona adresowana to 
podmioty publiczne zaangażowane w prace urządzeniowo-rolne we wszystkich województwach. Po-
nadto grupę docelową stanowią rolnicy i właściciele gruntów. 
 

W końcowej części ekspertyzy przedstawiono wyniki delimitacji obiektów scaleniowych, które będą 
przedmiotem badań na potrzeby opracowania Ekspertyzy nr 2 oraz Ekspertyzy nr 3 zgodnie z zapropo-
nowaną metodyką. 


