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Ekspertyza 2: „OCENA WKŁADU ZREALIZOWANYCH PRAC URZĄDZENIOWO-ROLNYCH  
W REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH  

NA PRZYKŁADZIE 4 OBIEKTÓW – po jednym obiekcie z województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, 
lubelskiego, małopolskiego i śląskiego w perspektywie PROW 2007-2013 lub 2014-2020” 

 
Operacja: „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych” (umowa nr: KSOW/4/2020/060) 
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OPIS EKSPERTYZY 
 

Ekspertyza miała na celu analizę środowiskowych i społecznych efektów prac urządzeniowo rolnych 
na bazie zrealizowanych scaleń gruntów. Ekspertyza odpowiada na pytanie badawcze: czy i w jakim 
stopniu prace scaleniowe realizowane w Polsce mogą w jeszcze pełniejszej formie służyć realizacji 
celów publicznych z zakresu szeroko rozumianego kształtowania i ochrony środowiska, w tym 
przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym (cele środowiskowe) oraz poprawy jakości pracy i życia na 
obszarach wiejskich (cele społeczne)?. Posłużono się przy tym analizą konkretnych projektów 
scaleniowych, mającą na celu dać odpowiedź na pytanie: jak można było lepiej je wykorzystać  
dla realizacji wspomnianych celów środowiskowych i społecznych? Badania przeprowadzono  
na 4 zakończonych obiektach scaleniowych (alfabetycznie): 

• Andrzejów-Wincencin-Zastawie (woj. lubelskie, gm. Urszulin), 

• Biała Wielka (woj. śląskie, gm. Lelów), 

• Krzydlina Wielka (woj. dolnośląskie, gm. Wołów), 

• Strzelce Małe (woj. małopolskie, gm. Szczurowa). 
 

Obiekty te – scharakteryzowane w rozdziale 3. ekspertyzy – wybrano z województw, w których 
realizuje się najwięcej scaleń w Polsce w taki sposób, aby były one reprezentatywne dla obiektów 
scaleniowych realizowanych na obszarze całego kraju (pominięto woj. podkarpackie z uwagi  
na podobieństwa struktury przestrzennej obszarów wiejskich do Małopolski i Lubelszczyzny). 
 

W rozdziale 4. ekspertyzy przedstawiono wyniki analiz korzyści płynących z realizacji prac 
urządzeniowo-rolnych w ujęciu aspektów ekologiczno-krajobrazowych, wodno-melioracyjnych oraz 
społecznych. W rozdziale 5. zaprezentowano wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono  
od lipca do października 2020 r. – zarówno wśród mieszkańców i rolników z ww. obiektów,  
jak i wśród przedstawicieli samorządów, instytucji i organizacji społecznych zaangażowanych -  
lub potencjalnie zainteresowanych pracami urządzeniowo-rolnymi (scaleniami). 
 

W rozdziale 6. przedstawione są wyniki oceny efektów środowiskowych i społecznych  
na wymienionych wcześniej obiektach scaleniowych. W pierwszej części (podrozdział 6.1) 
przeanalizowano realizację celów ekologiczno-krajobrazowych zrealizowanych scaleń. Druga część 
(podrozdział 6.2) objęła analizę realizacji celów wykonanych scaleń w zakresie gospodarki wodnej  
i ochrony wód – zawarto tu również przykładowe modelowe rozwiązania właściwego kształtowania 
naturalnych i sztucznych cieków wodnych oraz ich otoczenia. Kolejna część (podrozdział 6.3) zawiera 
ocenę realizacji w ramach scaleń celów z zakresu melioracji, zabiegów przeciwerozyjnych i retencji. 
Podrozdział 6.4 prezentuje natomiast wyniki oceny wpływu scaleń na sferę społeczną rozwoju wsi. 
 

Ostatnia merytoryczna część ekspertyzy – rozdział 7. zawiera wnioski i rekomendacje  
dla przyszłościowej realizacji prac urządzeniowo-rolnych (scaleniowych) w Polsce. 


