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Streszczenie. W krajach Unii Europejskiej – w celu pogodzenia funkcji produkcyjnej, śro-
dowiskowej oraz działań nakierowanych na dywersyfikacje produkcji rolniczej wprowa-
dzono nową koncepcję europejskiego modelu rolnictwa – Agenda 2000. Polega ona na: mo-
dernizacji i zmianie struktur gospodarstw rolnych w celu podniesienia ich dochodowości, 
ochronie i zachowaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury 
technicznej i społecznej wsi. Narzędziem realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich są między innymi prace scaleniowe gruntów. W Polsce zabieg scalenia gruntów 
definiowany jest przez ustawę o scalaniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982 r. oraz Pol-
ską Normę PN-R-04151:1997. Dokumentem mówiącym o przekształceniach polskiej wsi 
jest opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: MRiRW) „Strategia 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013”. Wskazuje ona na rozwój ekonomicz-
ny podnoszący atrakcyjność obszarów wiejskich oraz na zrównoważenie tego rozwoju, 
z uwzględnieniem zasad zachowania równowagi środowiska naturalnego, dziedzictwa kul-
turowego, a także zagospodarowania gruntów marginalnych. W opracowaniu została doko-
nana na przykładzie obrębu Klimki gmina Łuków analiza projektu scalenia gruntów, pod 
kątem realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie 
aspektów związanych z ochroną środowiska. Omówiono poprawę systemu melioracji pól 
uprawnych oraz realizację stref buforowych, zadrzewień i granicy rolno-leśnej.
W krajach Unii Europejskiej model rolnictwa uwzględnia konieczność wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich. Przyczynia się do możliwości ochrony środowiska, kształto-
wania krajobrazu rolniczego oraz zapewnia alternatywne źródła dochodu. W Polsce regula-
cje prawne i założenia formalne dają możliwości realizacji idei wielofunkcyjnego rozwoju, 
jednak nie wszystkie elementy są rozwiązane w sposób wystarczający, szczególnie w pra-
cach scaleniowych.
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rolnictwa, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
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WSTĘP

Koncepcja europejskiego modelu rolnictwa pojawiła się w dokumencie Agenda 2000. 
Zgodnie z zapisami tego dokumentu do produkcyjnej funkcji obszarów wiejskich dodano 
jeszcze funkcje związane z ochroną środowiska i krajobrazu, zachowaniem żyzności gleb 
oraz kultywowaniem tradycji dziedzictwa kulturowego. Zapisy te stanowią część idei 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, która zakłada godzenie funkcji produk-
cyjnej, środowiskowej oraz działań nakierowanych na dywersyfikacje produkcji rolni-
czej. Zapisy Agendy 2000 zostały uwzględnione w regulacjach polityki regionalnej, którą 
w szerokim zakresie zaczęto realizować w krajach Unii Europejskiej po 2006 r. Kierunki 
rozwoju wsi i rolnictwa powinny uwzględniać:

Modernizację i zmianę struktur gospodarstw rolnych w celu podniesienia ich docho-1. 
dowości.
Ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych.2. 
Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi.3. 

Nie mogą być one realizowane bez wykonywania prac scaleniowo-wymiennych. Za-
kres przestrzenny prac scaleniowych w Polsce, w latach 70. XX w., wynosił ok. 400 tys. ha. 
Obecnie prace te wykonuje się na około kilku tysiącach hektarów rocznie (ok. 31 000 ha  
w 2011 r.) Zakres merytoryczny opracowywanych projektów scaleniowych obejmu-
je głównie elementy związane z poprawą struktury przestrzennej gospodarstw rolnych 
polegającej na zmniejszeniu liczby działek w gospodarstwach oraz poprawie ich rozło-
gu. Zmianie ulega także układ dróg transportu rolnego. Wymienione powyżej elementy 
związane są z funkcją produkcyjną obszarów wiejskich i dają szanse na zwiększenie 
dochodów rodzin rolniczych. Aspekty dotyczące ochrony i kształtowania krajobrazu są 
realizowane w procesie prac scaleniowych bardzo fragmentarycznie.  

Celem artykułu jest pokazanie zakresu rozwiązań projektu scalenia gruntów w świetle 
współczesnych aspektów związanych z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich. 
Autorki wykorzystają w tym zakresie badania literaturowe oraz analizy konkretnych roz-
wiązań projektowych.

SCALENIA GRUNTÓW JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI 
WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Konwencja z Rio de Janeiro z 1992 r. rozpatrywała zagadnienia dotyczące ochrony środo-
wiska. Nawiązywały one do koncepcji zrównoważonego rozwoju. W tej samej konwencji 
zostały wymienione nierynkowe funkcje rolnictwa wskazujące na jego wielofunkcyjny 
charakter. Liczne dokumenty, do których należy zaliczyć: dyrektywę numer 286 z 1975 r., 
odnoszącą się do rolnictwa w terenach górskich, dokument Komisji Europejskiej z 1988 r.  
i Deklarację z Cork z 1996 r. dotyczące przyszłości obszarów wiejskich podkreślają po-
trzebę zmian ekonomicznych i społecznych na wsi. 

W dokumentach tych zwrócono uwagę na wielość funkcji pełnionych przez rolnic-
two, które wykraczają poza tradycyjną produkcję żywności. Z tego też względu wyzwa-
niem międzynarodowym w zakresie gospodarowania i ochrony powierzchni ziemi stał się 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Pojęcie to zostało usankcjonowane prawnie 
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w wielu krajach Unii Europejskiej, na przykład w Niemczech (ustawa o scaleniu gruntów 
z 1976 r.) czy Holandii (ustawa o rozwoju terenów z 1985 r.). Obecnie zgodnie z zapisami 
rozporządzenia 1698/2005 ELER-VO w państwach członkowskich Unii jest realizowa-
nych 69 regionalnych planów rozwoju obszarów wiejskich. Aby umożliwić realizację 
idei wielofunkcyjnego rozwoju wsi w państwach członkowskich następowało stopnio-
we przekształcenie instytucji scaleń gruntów obszarów wiejskich w rozwój obszarów 
wiejskich. Cele rolnictwa realizowane w tradycyjnych scaleniach gruntów pozostały bez 
zmian i obejmowały scalanie oraz ponowny podział działek, poprawę dróg rolniczych, 
renowacje systemów melioracji pól czy modernizację gospodarstw. Nowością realizo-
wanych projektów stały się cele ochrony środowiska podkreślające walory rekreacyjne 
i krajobrazowe, do których wpisano programy: transformacji gruntów rolnych, zalesienia 
gruntów, ochronę cennych przyrodniczo miejsc, budowę ścieżek rowerowych i szlaków 
spacerowych. W zakresie wspierania przemian strukturalnych gospodarki rolnej oraz 
wprowadzanych programów rolno-środowiskowych, łącznie z programem zalesiania 
gruntów porolnych, najistotniejsze znaczenie mają dwa akty prawne:

Dyrektywa 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwana Dyrektywą Pta-1. 
sią – uchwalona 2 kwietnia 1979 r. z późniejszymi zmianami.
Dyrektywa 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny 2. 
i flory zwana Dyrektywą Siedliskową – uchwalona 21 maja 1992 r. z późniejszymi 
zmianami.

Przykładem realizacji głównej struktury ekologicznej kraju w drodze zalesień może 
być Holandia, gdzie projekt ten zaczęto realizować od 1989 r. Holenderska ustawa o za-
gospodarowaniu terenów wymaga, aby projekt scalenia uwzględniał wszystkie funkcje 
terenu określone w zapisach polityki przestrzennej danego obszaru. 

Postępowanie scaleniowe realizowane w Niemczech, związane z rozwojem obszarów 
wiejskich, zakłada możliwość realizacji zabiegu scalenia tylko w przypadku, gdy jedno-
cześnie będą wdrażane programy na rzecz kształtowania krajobrazu i ochrony gruntów. 
Postępowanie scaleniowe ma być jedną z dróg przyczyniającą się do rozwoju obszarów 
wiejskich uwzględniającą aspekt kulturowy oraz cele zawarte w planowaniu przestrzen-
nym. Szczególnie cenną inicjatywą realizacji takich rozwiązań w Niemczech jest udział 
rolników w pielęgnacji i utrzymaniu terenów otwartych w krajobrazie rolniczym. 

Wspomniane przykłady kierunków przekształceń w polityce i rozwiązaniach sys-
temowych wspierających ideę wielofunkcyjnego rozwoju jednoznacznie wskazują na 
zbyt mały zakres prac wykonywanych w tradycyjnych scaleniach gruntów w Polsce 
[Duczkowska-Małysz 2000]. Z tego powodu zakres tych prac zaczął się systematycznie 
powiększać. Obok problematyki rolnej uwzględniono również leśną i rekreacyjną oraz 
wszystkie możliwe i społecznie uzasadnione sposoby użytkowania ziemi, z włączeniem 
zasad ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu [Sobolewska-Mikulska 2009]. 

Przykładem rozwiązań projektowych realizowanych na obiekcie Flurbereinigung 
Schottenstein-Welsberg (Niemcy) (rys. 1) są: strefy ochronne wód, remizy dla ptactwa, 
łąki kwiatowe, pojedyncze drzewa, zakrzewienia i żywopłoty, obszary ochronne wzdłuż 
cieków wodnych oraz zagęszczenia użytków ekologicznych [Sobolewska-Mikulska 
2002].

Jako infrastrukturę społeczną projekt scalenia przewiduje realizację atrakcyjnie poło-
żonych obiektów sportowych (rys. 1).
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Źródło: opracowanie własne
Source: own elaboration

Rys. 1. Fragment  projektu scalenia obiektu Flurbereinigung Schottenstein-Welsberg (Niemcy) 
Fig. 1. A fragment of the consolidation project of the object Flurbereinigung Schottenstein- 

-Welsberg (Germany)

W projektach scaleniowych realizowanych we wszystkich krajach przeprowadzana 
jest poprawa struktury agrarnej poprzez przebudowę struktury przestrzennej i obszarowej 
gospodarstw rolnych, co polepsza warunki gospodarowania. Jednak równolegle z nimi 
realizowane są rozwiązania o charakterze środowiskowym i krajobrazowym w bardzo 
dużym zakresie, co pokazuje fragment projektu scalenia zamieszczony na rysunku 1. Na 
szerokie spektrum rozwiązań tego typu pozwala szczegółowa inwentaryzacja stanu ist-
niejącego scalanego obszaru oraz współpraca geodetów z architektami krajobrazu w trak-
cie przygotowania projektu.

ZAKRES MERYTORYCZNY OPRACOWANIA PROJEKTU SCALENIA 
GRUNTÓW W POLSCE

Akcesja Polski do struktur UE, która nastąpiła w 2004 r., wywołała proces restrukturyza-
cji obszarów wiejskich. Jego podstawą jest przeprowadzenie zabiegów scaleń gruntów. 

W Polsce zabieg ten definiowany jest Polską Normą PN-R-04151:1997 jako zespół 
działań projektowych i technicznych, których celem jest tworzenie korzystniejszych wa-
runków gospodarowania w rolnictwie przez: poprawę struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów, dostosowanie granic nieruchomości 
do systemu urządzeń melioracji, dróg oraz rzeźby terenu. Taką samą definicję przytacza 
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art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z 1982 r. Sektorowy Program Operacyjny 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” 
zalicza scalenia gruntów do najistotniejszych zabiegów dla obszarów wiejskich. Kolejnym 
dokumentem, związanym z przekształceniami polskiej wsi, jest opracowana przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Strategia rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–
2013”. W zakresie rozwoju wielofunkcyjnego wsi pojawiają się zapisy obejmujące:

rozwój ekonomiczny podnoszący atrakcyjność obszarów wiejskich, –
zrównoważenie rozwoju ekonomicznego, z uwzględnieniem zasad zachowania  –
równowagi środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego, a także zagospo-
darowania gruntów marginalnych. 

Do powszechnie stosowanych zasad gospodarki gruntami na obszarach wiejskich 
zgodnych z modelami europejskimi należy zaliczyć [Sobolewska-Mikulska 2009]:

Ograniczenie szkodliwego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne oraz ochronę 1. 
terenów rolniczych przed negatywnymi oddziaływaniami przemysłu.
Propagowanie metod rolnictwa ekologicznego szczególnie w terenach o wysokich 2. 
walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
Zwiększanie powierzchni lasów poprzez zalesianie użytków rolnych.3. 

Aby możliwa była realizacja wyżej wymienionych celów w procesie scaleń gruntów, 
opracowywane projekty scaleniowe powinny mieć bardzo szeroki zakres, który został 
określony w Instrukcji nr 1 Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o sca-
laniu gruntów z 1983 r. Instrukcja ta doprecyzowuje definicję scalenia, o którym mówi, 
że jest to zabieg przekształcający układ powierzchniowy gruntów rozdrobnionych i roz-
mieszczonych w szachownicy, a także nadmiernie wydłużonych w regularnie ukształto-
wane działki odpowiadające racjonalnemu użytkowaniu. W procesie scalenia następuje 
również zniesienie enklaw i półenklaw, usystematyzowanie granic, wydzielanie terenów 
pod zabudowę oraz zaprojektowanie funkcjonalnego układu komunikacyjnego i prawi-
dłowego ukształtowania rozłogu gruntów z jednoczesnym powiększeniem powierzchni 
gospodarstw rolnych. Każdy projekt scalenia powinien uwzględniać lokalne zagadnienia 
związane z kształtowaniem i poprawą organizacji gospodarstw rolnych. Powinien okre-
ślać czas i terminy realizacji inwestycji przewidzianych w zagospodarowaniu poscale-
niowym oraz wymieniać jednostki odpowiedzialne za realizację założonych inwestycji. 
Rozwiązania zawarte w projekcie scalenia muszą wpisywać się i stanowić uzupełnienia 
dyspozycji wynikających z planowania przestrzennego na szczeblu gminy, które w wa-
runkach polskich są zawarte w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z zapisami Instrukcji założenia do projektu scalenia, opracowywane po etapie 
konsultacji i po określeniu oczekiwań uczestników scalenia w stosunku do tego zabiegu, 
w zakresie dyspozycji terenem powinny uwzględniać [instrukcja Ministerstwa Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej 1983]:

propozycje zmian gruntów w strukturze użytków rolnych oraz terenów przewidzia- •
nych pod zalesienia w celu utworzenia pasów wiatrochronnych i zabezpieczeń prze-
ciwerozyjnych,
powierzchnie gruntów wyłączonych ze scalenia, •
kryteria w zakresie utrzymania i ochrony zadrzewień oraz zakrzywień, •
propozycje dotyczące prac rekultywacyjnych i melioracyjnych. •
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Zapisy Instrukcji nr 1 uwzględniały pewne aspekty wynikające z potrzeb ochrony 
środowiska, nawiązując do ówczesnych trendów w zakresie polityki regionalnej. Jednak 
z perspektywy dzisiejszych celów zapis ten jest niewystarczający.

Pewnym doprecyzowaniem zapisów tej Instrukcji są programy rolno-środowiskowe, 
gdzie pojawia się pojęcie stref buforowych (ochronnych), definiowanych jako podłużne 
pasy roślinności zakładane w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód lub przeciwdzia-
łania erozji i zwiększania różnorodności biologicznej terenów rolnych. Szerokość stref 
w pakietach rolno-środowiskowych została określona na 2 lub 5 metrów. Zadaniem tych 
struktur w przestrzeni rolniczej jest oddzielenie pól uprawnych od krawędzi skarpy, rowu, 
cieku wodnego, cennych siedlisk i torfowisk [Krajowy Program Rolnośrodowiskowy na 
lata 2007–2013]. Strefy buforowe powinny być projektowane wzdłuż linii brzegowej 
rowów melioracyjnych lub cieków wodnych oraz zbiorników wód powierzchniowych. 
Wprowadzanie stref buforowych jest formą ochrony wód przed eutrofizacją oraz ogra-
niczania zjawiska erozji i osuwania się brzegów. Program rolno-środowiskowy zaleca 
wprowadzanie stref buforowych wewnątrz pól uprawnych w postaci miedz śródpolnych. 
Zalecana długość wprowadzanej strefy buforowej nie powinna być mniejsza niż 50 m 
i powinna stanowić granice pól większych niż 20 ha. Takie struktury, zwiększające tzw. 
szorstkość terenu, przeciwdziałają zjawiskom erozji wodnej i wietrznej, a także stanowią 
doskonały element urozmaicający krajobraz rolniczy.

ANALIZA PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW POD KĄTEM REALIZACJI 
WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Zabiegi scaleń gruntów, choć w swoich rozwiązaniach dotyczą tych samych elementów 
(dla każdego obrębu ewidencyjnego), realizowane są w różnym zakresie. Bezdyskusyjne 
w scaleniach gruntów są rozwiązania poprawiające warunki gospodarowania rolniczego. 
W związku z tym stosunkowo łatwo jest przeprowadzić ocenę efektów gospodarczych 
scalenia. Jednak zarysowanie się trendów w rozwiązaniach projektowych, zwłaszcza tych 
dotyczących aspektów środowiskowych i krajobrazowych, powinno być realizowane na 
każdym obiekcie scaleniowym w takim zakresie, jaki wypływa ze specyfiki danej wsi. 

Każdy obręb scalenia, na którym przeprowadzono zabieg scalenia gruntów, może 
być, a nawet powinien być przedmiotem analiz rozwiązań o charakterze środowiskowo- 
-krajobrazowym. Oczywiste jest, że nie każdy projekt będzie zawierał kompleksowe 
rozwiązania w tym zakresie, co powinno być uwarunkowane analizą stanu istniejącego. 
Rozstrzygnięcia o charakterze środowiskowo-krajobrazowym podobne do tych, które są 
realizowane w krajach UE (rys.1), występują w polskich opracowaniach na małą skalę.

Obiektem badawczym, który wybrano do analizy rozwiązań projektu scalenia grun-
tów, jest obręb ewidencyjny Klimki, położony w gminie Łuków [Kazimierczak 2012]. 
Wieś ta położona jest w województwie lubelskim na Równinie Łukowskiej, będącej czę-
ścią Niziny Południowopodlaskiej. Krajobraz wsi ma charakter równinny. Przez miejsco-
wość przepływa rzeka Krzna Północna, która ma swoje źródła w bagnach rezerwatu przy-
rody „Jata”. Wieś położona jest w odległości 4 km na północny zachód od miasta Łuków. 
Od strony zachodniej i południowej graniczy z dużym kompleksem leśnym, od północy 
z miejscowościami Gręzówka i Gręzówka Kolonia, zaś od południa – z miejscowością 
Ławki. Wieś ma zabudowę dwuczęściową w kształcie litery „L”, części te przedzielone 
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są pasmem leśnym i oddalone od siebie o ok. 600 m. Po obu stronach drogi prowadzą-
cej przez wieś znajdują się pola uprawne, na których występują fragmenty zadrzewione 
i zarośla. Ostatnie zabudowania obu części wsi sąsiadują z kompleksem leśnym Lasy 
Łukowskie, które charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi [www.lukow.
ug.gov.pl].

Ze względu na klasyfikację użytków największą grupę w tym obrębie stanowią lasy 
i zadrzewienia (37,1%) oraz grunty orne (33,3%). Natomiast użytki zielone stanowią 
27,9%. Cechą charakterystyczną badanego obrębu jest jego lokalizacja na Obszarze Spe-
cjalnej Ochrony (dalej: OSO) Ptaków „Lasy Łukowskie”, należącym do Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000, który został ustanowiony rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w 2008 r. 

Scalenie gruntów w tej wsi na obszarze 177 ha zostało przeprowadzone w 2005 r., zaś 
prace dotyczące zagospodarowania poscaleniowego trwały do 2006 r.

Analizowany projekt scalenia gruntów był opracowany przed wpisaniem tego obsza-
ru do sieci Natura 2000. 

Projekt scalenia gruntów, w aspekcie poprawy warunków gospodarowania gruntami 
w gospodarstwach rolnych, obejmował:

Zniesienie wspólnoty gruntowej.1. 
Projekt nowej sieci dróg transportu rolnego wsi. 2. 
Podział obrębu na większe powierzchnie, o regularnym kształcie oraz dostępie do 3. 
drogi publicznej działki.
Likwidację szachownicy gruntów, uzyskaną poprzez poprawę współczynnika rozło-4. 
gu gruntów, która jest realizowana na etapie projektu szczegółowego scalenia.

Rozwiązania wynikające z tradycyjnie rozumianych scaleń gruntów w zakresie 
projektów dróg i nowego układu działek w gospodarstwach rolnych oraz poprawianie 
współczynnika rozłogu gruntów w gospodarstwach są zadowalające i jako takie nie były 
przedmiotem analiz. Badaniom poddano elementy projektu związane z aspektami wy-
nikającymi z idei wielofunkcyjnego rozwoju, szczególnie w zakresie rozwiązań o cha-
rakterze środowiskowym i krajobrazowym. Analiza problematyki ochrony środowiska 
i kształtowania krajobrazu rolniczego w projekcie scalenia gruntów obejmowała:

poprawę systemu melioracji wodnych pól uprawnych, •
realizacji „małej retencji wód” wykorzystującą śródpolne oczka wodne i naturalne  •
obniżenia terenowe,
 realizację stref buforowych, •
 realizację zadrzewień, •
realizację granicy rolno-leśnej. •

Analiza systemu melioracji wodnych pól uprawnych oraz „małej retencji” 

Powierzchnia rowów melioracyjnych zajmowała 2,06 ha. W wyniku scalenia wzrosła 
nieznacznie do 2,09 ha. Sieć rowów melioracyjnych jest rozmieszczona nierównomier-
nie na obszarze scalenia. Znacznie bardziej rozwinięta jest w północnej części obrębu, 
co wynika z większego urozmaiconej rzeźby terenu. W projekcie przewidziano tylko 
niewielkie poszerzenie jednego odcinka rowu, który w trakcie prac polowych uległ zwę-
żeniu. Jest to powód zwiększenia powierzchni rowów po scaleniu gruntów. Wzdłuż kilku 
odcinków rowów wybudowano nowe drogi (około 1,5 km), izolując je od rowu pasem 
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zakrzewień (rys. 2). Jest to rozwiązanie właściwe ze względu na ochronę wód oraz uroz-
maicenie krajobrazu. Jednak są to rozwiązania fragmentaryczne.

W obrębie Klimki istnieje pięć zbiorników wodnych, z czego trzy znajdują się na 
terenie prywatnych gospodarstw rolnych. Są to stawy hodowlane. Natomiast zbiorni-
ki zlokalizowane w bezpośrednim pobliżu kompleksów leśnych są malowniczo poło-
żone i stanowią obok funkcji retencyjnej także cenne widokowo struktury krajobrazu.  
W miejscowościach wiejskich, gdzie występują naturalnie lub w wyniku działań ludzkich 
atrakcyjne krajobrazowo fragmenty terenu wśród pól uprawnych, jest to szansa na rozwój 
agroturystyki. 

Jeden ze zbiorników wodnych, położony w pobliżu rowu melioracyjnego, zwiększa 
tzw. małą retencję wód. Niestety, w projekcie scalenia nie przewidziano możliwości po-
większenia tego zbiornika lub stworzenia kolejnych. Nie przewidziano także otoczenia 
go pasem drzew i krzewów, tworząc w ten sposób strefę buforową sprzyjającą ochronie 
wód i urozmaiceniu krajobrazu.

Źródło: starostwolukow.pl
Source: starostwolukow.pl

Rys. 2. Rów melioracyjny i droga rolnicza z izolującym pasem zakrzewień i zadrzewień
Fig. 2. A melioration ditch and agricultural with the isolating belt of trees and bushes

Realizacja stref buforowych

Analiza sytuacji terenowej w zakresie biologicznej obudowy cieków wodnych i zbior-
ników wodnych wskazuje na dość dobrą sytuację w tym zakresie. Istniejąca roślinność 
w postaci traw, zadarnień, krzewów i drzew jest w dużych fragmentach wystarczająca. 
Projekt uzupełnienia stref buforowych i ich wykonanie na obiekcie jest miejscami nie-
wystarczające. Rysunek 2 obrazuje dobrą izolację, którą tworzy pas zadrzewień między 
rowem a drogą rolniczą. Jednak z drugiej strony rów stanowi granicę z polami upraw-
nymi, gdzie nie występuje strefa buforowa. Nieizolowane sąsiedztwo pomiędzy polami 
a rowem powoduje główne zanieczyszczenia wód i przyczynia się do ich eutrofizacji.
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Realizacja zadrzewień

Analizując obrazy satelitarne obrębu Klimki, dostrzegamy liczne zadrzewienia pasowe, 
kępowe wśród pól oraz pojedyncze drzewa. Projekt scalenia w tym zakresie nie prze-
widział konieczności uzupełnienia zadrzewień. Jest to problem szczególnie ważny na 
polach uprawnych, gdyż na użytkach zielonych licznie występują skupiska drzew i krze-
wów. Także wzdłuż dróg (rys. 3) projekt nie przewidział konieczności uzupełnienia za-
drzewień pasowych jednostronnie lub naprzemiennie po obu stronach drogi. Brak reali-
zacji zadrzewień spowodował, że na badanym obiekcie istnieją tylko pojedyncze odcinki 
drzew, zamiast całej ich sieci wzdłuż dróg. 

Źródło: maps.geoportal.gov.pl
Source: maps.geoportal.gov.pl 

Rys. 3. Fragment obrębu Klimki obrazujący braki zadrzewień wzdłuż dróg
Fig. 3. A fragment of the Klimki area showing gaps in the belt of trees along roads

Realizacja granicy rolno-leśnej

Realizacja granicy rolno-leśnej została określona dla poszczególnych obrębów ewiden-
cyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
W tym zakresie fragmenty dotyczące obrębu Klimki zostały przeniesione jako obowiązu-
jące do realizacji. Bardzo cennym rozwiązaniem, wykonanym w zakresie zagospodaro-
wania posceleniowego, jest realizacja drogi wzdłuż ściany lasu, stanowiącego fragment 
granicy rolno-leśnej i drogi rolniczej obsługi pól (rys. 4). Takie rozwiązania są cenne ze 
względów środowiskowych, ponieważ stanowią bardzo dobrą izolację różnych ekosyste-
mów-agrosystemu i lasów. Zrealizowana droga (rys. 5), która została wyłożona ażurowy-
mi płytami betonowymi, stanowi alternatywę dla kostki betonowej, używanej w budowie 
dróg ekologicznych w Bawarii. 

Drogi ekologiczne charakteryzują się meandrującym charakterem wkomponowanym 
w krajobraz rolniczy. Jako materiał utwardzający pasy jezdne w rozwiązaniach niemiec-
kich jest wykorzystywana kostka betonowa pełna lub ażurowa, a środek pasa jezdnego 
– grunt pomiędzy kostką – jest wypełniony trawą i darnią. Pobocza dróg ekologicznych 
fragmentarycznie, najczęściej naprzemiennie, obsadzane są drzewami i krzewami.

 

 Projektowane obiekty 
sportowe 
Wymagające uzupełnienia  
zadrzewienia wzdłuż dróg
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Źródło: starostwolukow.pl        Źródło: maps.geoportal.gov.pl
Source: starostwolukow.pl        Source: maps.geoportal.gov.pl

W prezentowanych rozwiązaniach projektowych brak jest konkretnych rozwiązań 
na potrzeby dywersyfikacji dochodów rolniczych związanych z rozwojem agroturystyki, 
jak np. wyznaczenie miejsc biwakowych, szlaków spacerowych i ścieżek rowerowych. 
Takie inicjatywy stanowią przyczynek do wielofunkcyjnego rozwoju obszaru wiejskiego. 

PODSUMOWANIE

Wdrażany w krajach Unii Europejskiej model rolnictwa uwzględnia konieczność wielo-
funkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – realizowany także w procesie scaleń gruntów. 
Rozwiązania projektowe sprzyjające ochronie środowiska, kształtowaniu krajobrazu rolni-
czego oraz stwarzające alternatywne źródła dochodu rodzinom rolników powinny stawać 
się normą. W naszym kraju regulacje prawne i założenia formalne oraz źródła finansowania 
dają możliwości realizacji idei wielofunkcyjnego rozwoju zarówno w zakresie rozwiązań 
projektów scaleń gruntów, jak i procesie zagospodarowania poscaleniowego.

W przypadku każdego zabiegu scalenia cel oraz zakres rozwiązań projektowych są 
przyjmowane indywidualnie, zawsze jednak w efekcie mają poprawić warunki gospoda-
rowania oraz sprzyjać ochronie środowiska. 

Omówione scalenie gruntów było ukierunkowane na poprawę sytuacji rolniczej, jed-
nak nie na rozwój wielofunkcyjny. W zakresie rozwiązań dotyczących ochrony środo-
wiska dokonano poprawy systemu melioracji wodnych pól uprawnych, wprowadzono 
fragmenty stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz zrealizowano granice rolno- 
-leśną. Jednak i w tym odszarze nie wszystkie działania są wystarczające. Zbyt skrom-
na i fragmentaryczna jest realizacja zadrzewień i stref buforowych oraz granicy rolno- 
-leśnej. Analizowany projekt scalenia na pewno nie należy do wzorcowych, jednak projek-
tanci – geodeci choć w niewielkim zakresie poszerzyli rozwiązania projektowe o pewne 

 Droga rolnicza z płyt  
betonowych Droga rolnicza 

Rys. 4. Granica rolno-leśna
Fig. 4. Agriculture-forest boundary

Rys. 5. Droga rolnicza z ażurowych płyt beto-
nowych

Fig. 5. An agricultural road made of open-
work concrete plates
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aspekty środowiskowe. Podkreślmy, że ciągle należy upowszechniać przykłady poprawnie  
wykonanych scaleń gruntów, pozwalających na realizację idei wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich.

PIŚMIENNICTWO

Duczkowska-Małysz K., 2000. Europejski kontekst modernizacji rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich – Strategie rozwoju obszarów wiejskich – zarządzanie projektami UE. Wydawnictwo 
UWM. Olsztyn.

Dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 79/409/EWG, tzw. Dyrektywa Ptasia.
Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej żyjącej fauny i flory 92/43/

EWG, tzw. Dyrektywa Siedliskowa.
Kazimierczak M., 2012. Analiza efektów ekonomicznych oraz środowiskowo-krajobrazowych 

scalenia gruntów na przykładzie obrębu Klimki gmina Łuków. Praca dyplomowa inżynierska. 
Warszawa.

Krajowy Program Rolnośrodowiskowy na lata 2007–2013. Działanie 4 – wspieranie przedsięwzięć 
rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Warszawa, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolostwa/PROW-2007-2013, 
dostęp:12.02.2012 r.

Sobolewska-Mikulska K., 2002. Aspekty ekologiczne i krajobrazowe w przekształcaniu struk-
tury przestrzennej obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań niemieckich [w:] Systemy 
katastralne i przekształcenia struktury przestrzennej obszarów wiejskich w krajach Unii Eu-
ropejskiej w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Sobolewska-Mikulska K., 2009. Metodyka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem 
wybranych procedur geodezyjnych w aspekcie integracji z Unią Europejską. Rozprawa habili-
tacyjna. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa.

Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, 
z późn. zm.)

www.lukow.ug.gov.pl
www.starostwolukow.pl

AGRICULTURAL ASPECTS OF THE ENVIROMENT AND LANDSCAPE 
IN THE DEVELOPMENT ASSUMPTIONS FOR LAND CONSOLIDATION 
PROJECTS

Abstract. In order to reconcile agricultural production and environmental aims, as well 
as allow for the diversification of agricultural production, the countries of the European 
Union introduced a new concept for the European Model of Agriculture – Agenda 2000. 
The model involves modernising and changing the of structures of agricultural farms to 
increase profitability, to protect and preserve the value of the natural landscape, and to de-
velop the technical and social infrastructure in rural areas. Land consolidation is an impor-
tant tool to implement the multifunctional development of rural areas, and corresponding 
land consolidation reforms have been introduced. In Poland, land consolidation legislation 
is defined by the act on land consolidation and exchange of 26 March 1982, and Polish 
Standard PN-R-04151:1997. The document specifying the reallocation of Polish rural areas 
is "The strategy of development of rural areas for the years 2007–2013", prepared by the 
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Ministry of Agriculture and Development of Rural Areas. The document consists of: eco-
nomic development to increase the attractiveness of rural areas and sustainable economic 
development which retains the balance of the natural environment, cultural heritage, and 
marginal land management. One land consolidation project to implement multifunctional 
development of a rural area was analyzed using the example of the village of Łuków. This 
paper presents the improvement of the arable field melioration system and the execution of 
buffer zones, tree planting, and agriculture-forest boundaries.
In the countries of the European Union, the existing model of agricultural production re-
veals the need for multifunctional development of rural areas, which will aid in the protec-
tion of the environment and reshape the agricultural landscape and also provide opportuni-
ties for alternative sources of income. Polish legal regulations and formal assumptions have 
enacted the implementation of the multifunctional development model, but not all elements 
have been dealt with in a sufficient manner, especially concerning land consolidation.

Key words: land consolidation project, European Model of Agriculture, multifunctional 
development of rural areas
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