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Cel programu prac urządzeniowo -
rolnych

Głównym celem programu prac urządzeniowo-rolnych jest wnikliwa inwentaryzacja stanu
istniejącego gminy w wielu aspektach i wskazanie zadań stwarzających podstawy dla
całościowego rozwoju poszczególnych wsi, gospodarstw rolnych,poprawy warunkówżycia i
pracy ludności, ochrony i kształtowaniaśrodowiska przyrodniczego. W głównej mierze program
dotyczy inwentaryzacji stanu istniejącego przestrzeni wiejskiej oraz propozycji działań w celu
przebudowy i ulepszenia tej przestrzeni. Program wskazujena potrzeby przeprowadzenia prac
urządzeniowo-rolnych w poszczególnych wsiach, oraz jest pomocny w planowaniu budżetu
gminy na przyszłe lata.



Określenie potrzeb miejscowości 
wchodzących w skład gminy Charsznica

Gmina Charsznica – podział administracyjny.

Propozycje działań w poszczególnych wsiach, wchodzących w skład gminy Charsznica,
poprawiających warunki prowadzenia działalności rolniczej, zostały określone na podstawie aktualnego
stanu użytkowania gruntów (inwentaryzacja terenowa), wnikliwej analizy danych z operatu ewidencji
gruntów i budynków oraz konsultacji z władzami gminy.

Przeanalizowano potrzeby w następujących dziedzinach:

- rozbudowa i przebudowa istniejących dróg transportu rolnego,
- rozbudowa infrastruktury technicznej,
- prace scaleniowo – wymienne,
- wyznaczenie terenów do zalesień,
-poprawa właściwości fizyczno-chemicznych gleb, 
min. stosunków wilgotnościowych, 
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków,
- odnowa i rozwój wsi.



Inwentaryzacja terenowa

Od marca do lipca 2013 roku, we wszystkich wsiach gminy Charsznica przeprowadzono
inwentaryzację terenową stanu użytkowania gruntów.

Wynikiem prac terenowych jest studium użytkowania gruntów we wsiach gminy Charsznica (według
stanu na lipiec 2013 r.), wykonane na podkładzie mapy ewidencyjnej w skali 1: 2 000, obejmujące
powierzchnię łączną 7841 ha i przedstawione odrębnie dla każdej wsi na mapie w skali 1: 5 000.

Przeprowadzona inwentaryzacja obejmowała trzy podstawowe grupy zagadnień składające się na opis
rolniczej przestrzeni produkcyjnej,środowiska przyrodniczego poszczególnych wsi, krajobrazu
kulturowego wsi.



Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej został rozpoznany poprzez:

a) opis istniejącego sposobu użytkowania gruntów:
- stwierdzenie sposobu użytkowania poszczególnych działek, 
- rozpoznanie gruntów odłogowanych,
- wskazanie obszarów kwalifikujących się do transformacji użytków;

b) ocenę dróg transportu rolnego, z punktu widzenia:
- ich przebiegu, szerokości i stanu technicznego,
- konieczności naprawy, przebudowy lub likwidacji,
-stanu nawierzchni i rodzaju materiału użytego do ich budowy,

c) ocenę stanu melioracji i odwodnienia terenów rolnych i towarzyszących 
drogom

d) inwentaryzację obiektów obsługi rolnictwa
-opisanie funkcjonujących obiektów -użyteczności publicznej (sklepów, ośrodków 
zdrowia, 
lecznic weterynaryjnych, punktów usługowych, itp).



Przy rozpoznaniu środowiska przyrodniczego  uwzględniono w szczególności:

a) ukształtowanie terenu, w tym dużego nachylenia stoków,
b) wody - inwentaryzacja cieków, rowów, oczek wodnych, stawów, obszarów podmokłych
c) urządzenia melioracyjne - rowy melioracyjne (określenie ich stanu, szerokości oraz stopnia 
porastania przez roślinność) 





d) ochronę przyrody:
- szpalery roślinności śródpolnej
- lokalizacja pojedynczych drzew szlachetnych oraz pomników przyrody
- lokalizacja dzikich wysypisk śmieci

e) ochronę krajobrazu: 
- lokalizacja punktów widokowych 
- lokalizacja terenów, które nie powinny być zabudowane ze względu na walory 
krajobrazowe

f) lesistość - określenie gatunków i wieku drzew wchodzących w skład zalesień.

Witowice -świeży osad po powodzi w dnie doliny Szreniawy – czerwiec 2013. Drzewostan grabowy w Uniejowie Rędzinach.



Inwentaryzacja środowiska kulturowego wsi skupiona była na:

a) obiektach cennych architektonicznie:
- obiekty sakralne (kościoły, kapliczki),
- tradycyjne dla danego obszaru budynki mieszkalne i gospodarcze.
b) zabudowie wsi:
- typowe siedliska rolnicze,
- zabudowa służąca wyłącznie funkcji mieszkaniowej - zabudowa wyłącznie 
letniskowa,
- inne budynki użyteczności publicznej,
- obiekty zabytkowe (dwory, kościoły, kapliczki, domy i budynki gospodarcze).



Inwentaryzacja terenowa gminy Charsznica



Struktura użytkowania gruntów

Powierzchnia łączna głównych użytków (grunty orne, użytki zielone, sady i lasy i grunty zadrzewione) nie uległa 
istotnym zmianom. W całej gminie zanotowano ubytek około 200 ha. tych użytków.
W gruntach ornych widoczny jest ubytek około 320 ha, największy w obrębach: Miechów-Charsznica (58 ha), Jelcza 
(36 ha), Pogwizdów (36 ha) i Podlesice (30 ha). W Tczycy i Chodowcu inwentaryzacja terenowa wykazała niewielki 
wzrost powierzchni gruntów ornych.

W użytkach zielonych zanotowano ubytek powierzchni o około 100 ha, najwięcej w obrębach: Witowice (74 ha) 
i Tczyca (61 ha). 

W większości obrębów zanotowano niewielki wzrost powierzchni użytków zielonych. Powierzchnia lasów i gruntów 
zadrzewionych wzrosła o około 170 ha. Jej wzrost zanotowano we wszystkich obrębach, najwięcej w Witowicach 
(36 ha) i Uniejowie Rędzinach (25 ha).



Największa powierzchnia gruntów odłogowanych znajduje się w 
obrębach: Witowice, Tczyca, Marcinkowice i Pogwizdów. 

Głowna przyczyna odłogowania gruntów jest zły stan sieci dróg transportu rolnego. 
Najwięcej gruntów objętych naturalnym procesem sukcesji drzew jest w obrębach 
Witowice, Jelcza i Miechów-Charsznica, natomiast zalesionych w Witowicach, 
Pogwizdowie i Marcinkowicach. 

Wkraczanie naturalnej sukcesji drzew wynika z długotrwałego odłogowania 
gruntów. Znaczne powierzchnie tych gruntów w Witowicach obejmują strome 
zadarnione stoki młodych dolin denudacyjnych a w Marcinkowicach zatorfione dno 
doliny Uniejówki. 

Odłogowanie gruntów



Najmniejszy udział gruntów 
wyłączonych z użytkowania 
posiada obręb Ciszowice, Wierzbie, 
Chodów i Swojczany (do 3%), 
natomiast największy udział –
Uniejów Parcela, Witowice i 
Marcinkowice (8-10%). 

Podsumowując, na terenie gminy 
Charsznica ponad 5 % użytków 
rolnych jest wyłączonych z 
użytkowania rolniczego poprzez 
odłogowanie, wkroczenie 
naturalnej sukcesji lub zalesienie. 

Nieużytkowane torfowe łąki w Marcinkowicach z naturalna sukcesją wierzby.

Grunty wyłączone z użytkowania rolniczego 



Stan sieci drogowej

Na terenach wiejskich najważniejszym rodzajem dróg są drogi transportu rolnego. Mają one bezpośredni wpływ
na warunki prowadzenia produkcji rolnej, wysokość plonów a przez to na opłacalność produkcji rolnej. Na
gęstość sieci i rozmieszczenie dróg gminnych mają wpływ: ukształtowanie terenu, wielkość i rozmieszczenie
działek oraz lesistość.

W gminie Charsznica najlepiej rozbudowaną sieć dróg posiadają miejscowości: Miechów-Charsznica, Wierzbie,
Podlesice i Szarkówka, natomiast najsłabiej: Chodowiec, Chodów i Swojczany.Należy również zwrócić uwagę,
że największa gęstość dróg o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej jest w Miechowie-Charsznicy, Podlesicach
i Charsznicy.



Holweg drogowy

Najwięcej dróg do poprawy nawierzchni i przebudowy jest 
w miejscowościach: Tczyca, Jelcza i Witowice. 

Stan dróg o nawierzchni bitumicznej jest dobry. 
Dla dróg tłuczniowych w połowie długości 

określono zły stan nawierzchni.  
Drogi gruntowe na blisko 90% 

długości określono ich zły stan. 

Stan sieci drogowej



Występowanie zjawiska erozji gleb
(na przykładzie wsi Jelcza)

Jelcza – zróżnicowanie spadków.Jelcza – podatność gleby na zmywanie.

Podczas inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej w kwietniu i maju 2013roku, zarejestrowano we wsi Jelcza
formy i osady powstałe w wyniku erozji gleby podczas opadów burzowych w dniach 20 i 21 maja 2013 roku.
Z uwagi na reprezentatywność obszaru wsi oraz możliwość zarejestrowania powstałych form erozyjnych,
problematykę erozji gleb przedstawiono na przykładzie wsi Jelcza.



Jelcza – wystąpienie zjawisk erozji gleb wiosną 2013 r.

Depozycja materiału glebowego w dnie doliny.

Podczas inwentaryzacji terenowej rejestrowano widoczne w terenie
efekty zachodzących procesów erozji gleby w postaciżłobków
deszczowych oraz obszarówświeżej depozycji materiału
glebowego. Wszystkie formy i osady powstałe w wyniku erozji gleb
zaobserwowano na gruntach ornych.

Jelcza – zagrożenie erozja wodna aktualna.



Podobne zjawiska obserwowano w pozostałych obrębach gminy. 
Szczególnie duże natężenie występowania tych zjawisk 

stwierdzono w obrębach o większych deniwelacjach, 
znacznej powierzchni stoków i niekorzystnym układzie działek. 

Największe natężenie zjawisk erozji obserwowano w Tczycy, 
Jelczy, Wierzbiu, Witowicach, Swojczanach, Szarkówce, 

południowej części Chodowa i północnej części Uniejowa Kolonii. 

Pole żłobków deszczowych na stoku.

Chodów, czerwiec 2013 –ślady zalania dna doliny, oraz epizodycznego
koryta powodziowego, po prawej, rów odwadniający, który nie pełnił 
funkcji odprowadzania wody.

Epizodyczne koryto powodziowe.



W pozostałych obrębach również wystąpiły omówione 
wyżej zjawiska, lecz ich natężenie

i rozprzestrzenienie nie było tak powszechne. 

Podczas powodzi w początku czerwca 2013 r., na 
całym obszarze gminy wystąpiły bardzo 

intensywne zjawiska erozji gleby. 

Sieć żłobków deszczowych rozcinająca uprawę okopowych.Uniejów-Kolonia – odsłonięty na znacznej powierzchni poziom brunatnienia będący 
świadectwem intensywnej erozji gleby.





W gminie Charsznica około 14% działek osób fizycznych nie ma dostępu do drogi.
Stanowi to około 8% powierzchni tych gruntów. Dojazd do tych działek jest realizowany
w oparciu o prawnie określone służebności bądź o nieformalne uzgodnienia pomiędzy właścicielami.
Obręby o największej liczbie działek bez dojazdu to Pogwizdów (27% liczby działek osób fizycznych),
Witowice, Marcinkowice, Chodowiec i Uniejów Parcela, natomiast największa powierzchnia działek
pozbawionych dojazdu występuje w Chodowie (niespełna 20% powierzchni gruntów osób fizycznych),
Chodowcu, Miechowie - Charsznicy i Witowicach.



Określenie zapotrzebowania na prace 
scaleniowe na terenie gminy Charsznica
W oparciu o dostępne materiały źródłowe, przeprowadzone na cele niniejszego opracowania analizy, 
wyniki inwentaryzacji terenowej oraz konsultacje z władzami gminy, wytypowano wstępnie obszary, 
kwalifikujące
się w pierwszej kolejności do przeprowadzenia prac scaleniowych. 

Dla przeprowadzenia wstępnej selekcji obszarów, dla których najbardziej celowe będzie 
racjonalne urządzenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wzięto pod uwagę:
- liczbę i wielkość gospodarstw we wsi,
- średnią liczbę działek w gospodarstwie,
- średnie wielkości działek,
- jakość gleb,
- niekorzystny kształt działek i układ pól uprawnych,
- konieczne zabiegi przeciwerozyjne,
- potrzeby w zakresie urządzenia sieci dróg transportu rolnego,
- działki bez dostępu do drogi publicznej,
- aktualny stan użytkowania,
- potrzeby w zakresie modernizacji i budowy sieci rowów melioracyjnych, oraz
- obszary wymagające regulacji stosunków wodnych. 

Na podstawie analizy powyższych informacji wytypowano wstępnie do przeprowadzenia 
prac scaleniowych następujące obręby:

Marcinkowice, Pogwizdów, Jelcza, Tczyca, Swojczany i Chodów.



Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Marcinkowice
o największej ilości działek, (liczba działek ≥ 12)

Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Marcinkowice 
o największej powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha)

Marcinkowice

W Marcinkowicach jest 
relatywnie dużo gospodarstw w 
wyższych przedziałach 
powierzchniowych. Jednocześnie 
jest tam najwyższa średnia liczba 
działek w gospodarstwie oraz 
niska średnia powierzchnia 
działki. Na przeważającym 
obszarze obrębu występuje 
niekorzystny kształt działek 
(wąskie i nadmiernie wydłużone). 
W obrębie jest znaczna liczba 
działek pozbawionych dostępu do 
drogi publicznej. 

Podczas inwentaryzacji 
terenowej stwierdzono bardzo 
duże potrzeby w zakresie 
przebudowy dróg transportu 
rolnego, jak również najwyższy 
w gminie odsetek gruntów 
odłogowanych, wynikający 
głównie z braku lub złej jakości 
dróg dojazdowych. We wsi 
występują ponadto znaczne 
potrzeby w zakresie poprawy 
stanu technicznego urządzeń 
melioracyjnych.



Pogwizdów

Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Pogwizdów
o największej ilości działek, (liczba działek ≥ 6)

Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Pogwizdów
o największej powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha)

Podczas inwentaryzacji terenowej stwierdzono bardzo 
duże potrzeby w zakresie przebudowy dróg transportu 
rolnego, jak również stosunkowo znaczną powierzchnię 
gruntów odłogowanych, z uwagi głownie na brak lub złą 
jakość dróg dojazdowych. 

Ponadto, jest znaczne – w skali gminy rozdrobnienie 
gospodarstw. Na obszarze wsi występują kompleksy gleb, 
dla których niezbędne są działania w zakresie ochrony 
gleb przed erozją.



Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Jelcza
o największej ilości działek, (liczba działek ≥ 10)

Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Jelcza
o największej powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha)

Jelcza

W Jelczy jest znaczna liczba działek pozbawionych dostępu 
do drogi publicznej, a średnia powierzchnia działek jest 
niska. 

Na przeważającym obszarze wsi występuje niekorzystny 
układ pól uprawnych, a działki w większości mają 
nadmiernie wydłużony kształt i niewielką – w skali gminy -
powierzchnię.

Wynikaj ą z tego znaczne potrzeby w zakresie 
przeciwerozyjnego urządzenia rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. 

Podczas inwentaryzacji terenowej stwierdzono znaczne 
potrzeby w zakresie przebudowy dróg transportu rolnego. 

We wsi występują ponadto znaczne potrzeby w zakresie 
poprawy stanu technicznego urządzeń melioracyjnych.



Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Tczyca 
o największej ilości działek, (liczba działek ≥ 7)

Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Tczyca
o największej powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha)

Tczyca

W Tczycy jest niekorzystne rozdrobnienie, na 
znacznym obszarze wsi występuje niekorzystny 
układ pól uprawnych, a działki w większości mają 
nadmiernie wydłużony kształt, co wpływa na 
znaczne potrzeby w zakresie przeciwerozyjnego 
urządzenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Podczas inwentaryzacji terenowej stwierdzono 
znaczne potrzeby w zakresie przebudowy dróg 
transportu rolnego. 

We wschodniej części wsi występują znaczne 
potrzeby w zakresie poprawy stanu technicznego 
urządzeń melioracyjnych, a w dolinie Jeżówki 
potrzeby w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.



Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Swojczany 
o największej ilości działek, (liczba działek ≥ 6)

Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Swojczany 
o największej powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha)

Swojczany

W Swojczanach występują duże, zwarte 
kompleksy gleb dobrych i bardzo dobrych. 

Na znacznym obszarze wsi występuje 
niekorzystny układ pól uprawnych, a działki 
w większości mają nadmiernie wydłużony 
kształt. 

Na znacznych powierzchniach występują 
potrzeby w zakresie ochrony przeciwerozyjnej a 
w dnach dolin – ochrony przeciwpowodziowej. 



Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi 
Chodów o największej ilości działek, (liczba działek ≥ 7)

Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Chodów
o największej powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 7 ha)

Chodów

W Chodowie jest znaczna liczba gospodarstw w wyższych przedziałach 
powierzchniowych. 

Występują duże, zwarte kompleksy gleb dobrych i bardzo dobrych. 

W południowej części obrębu występuje niekorzystny układ pól 
uprawnych, a działki w większości mają nadmiernie wydłużony kształt.

Tam też występują potrzeby w zakresie ochrony przeciwerozyjnej 
a w dnach dolin – ochrony przeciwpowodziowej.



tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie 
i leśnictwie poprzez

poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
lasów i gruntów leśnych, 

racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, 
dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń  melioracji wodnych, 

dróg oraz rzeźby terenu

(art. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie  gruntów 

– t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.)

Cele scaleń gruntów (ogólne) 

- poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych

- uporządkowanie sieci dróg transportu rolnego poprzez wytyczenie i urządzenie 

funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz 

dojazdów do  zabudowań gospodarczych

- wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze 

objętym scaleniem

- ograniczenie procesów erozyjnych oraz poprawa walorów estetycznych

krajobrazu rolniczego

Cele scaleń gruntów według projektu PROW 2014 - 2020



Tryb przyznawania pomocy
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z 24 kwietnia 2008 r.

Pomoc polega na refundacji (zwrotowi) 100 % tzw. kosztów kwalifikowalnych  poniesionych przez 

Starostę

- do 75 % wypłacana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- a co najmniej 25 % pochodzi ze środków budżetu państwa.

uwaga:  wysoko ść środków pomocowych na zagospodarowanie poscaleniowe ( wg. Projektu PROW 2014 – 2020) 

wynosi 2000 € na 1 ha



Możliwa do uzyskania pomoc finansowa na 
zagospodarowanie poscaleniowe

wg. Projektu PROW 2014-2020

Dla wytypowanych wsi przedstawia się następująco: 

• Marcinkowice (428 ha) – 3 680 000 zł

• Tczyca (903 ha) – 7 766 000 zł

• Jelcza (828 ha) – 7 120 000 zł

• Pogwizdów (485 ha) – 4 171 000 zł

• Swojczany (667 ha) – 5 736 000 zł

• Chodów (453 ha) – 3 896 000 zł 



Tryb przyznawania pomocy
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z 24 kwietnia 2008 r.

Tryb przyznawania pomocy
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z 24 kwietnia 2008 r.

• Beneficjentem pomocy w tym działaniu jest starosta (reprezentujący rolników) i to on będzie 
składał wniosek (poparty wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z 
projektowanego obszaru scalenia lub, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni 
projektowanego obszaru scalenia)

• Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim
jako że  Samorząd Województwa jest jednostką wdrażającą  w tym działaniu PROW 

• Zarząd województwa podaje, do publicznej wiadomości informacj ę o terminie  składania 
wniosków,

• W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostaje wydana przez Marszałka Województwa decyzja o 
przyznaniu pomocy 



• Zaprojektowanie i wybudowanie nowych dróg oraz przebudowa istniejących,
w tym rolniczych dróg dojazdowych o parametrach technicznych dostosowanych do współcześnie
stosowanych maszyn rolniczych.

• Zapewnienie każdej poscaleniowej działce (w miarę możliwości) dostępu do drogi o charakterze
drogi publicznej.

• Zmniejszanie ilości działek, a tym samym powiększanieśredniej powierzchni działek
w poszczególnych gospodarstwach.

• Zmniejszenie do koniecznego minimum ilości działek o nieregularnych kształtach, dostosowanie
granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu.

• Dostosowanie struktury użytkowania gruntów i zróżnicowania gleb w gospodarstwie do obranego
kierunku produkcji.

• Wydzielanie gruntów zamiennych dla tzw. różniczan w ich wsiach macierzystych.

Korzyści ze scaleń gruntów



• Właściwe kształtowanie przestrzenne gruntów przewidywanych w planach zagospodarowania
przestrzennego na cele budownictwa.

• Dokonywanie niezbędnych korekt przebiegu granic nieruchomości w obrębie terenów
zainwestowania siedliskowego.

• Powiększenie lub pomniejszenie gospodarstwa.
• Zabezpieczenie niezbędnych gruntów na obiekty infrastruktury technicznej i społecznej w ramach -

postępowania scaleniowego (bez procedur wywłaszczeniowych).
• Koncentrację rozproszonych działek ANR, SP i gminy pod inwestycje lub inne cele publiczne.
• Znoszenie w postępowaniu administracyjno - prawnym współwłasności nieruchomości rolnych

położonych na obszarze scalenia.

Korzyści ze scaleń gruntów



• Znoszenie bez odszkodowań zbędnych służebności gruntowych.
• Jedyna możliwość podziału i likwidacji reliktowej formy gospodarowania gruntami, jak imi są 

wspólnoty gruntowe, zwłaszcza o ekstensywnym sposobie wykorzystania. 
• Tworzenie racjonalnych ram przestrzennych dla procesu zwiększania lesistości kraju

w ramach kształtowania granicy rolno-leśnej.
• Sporządzenie mapy numerycznej obszaru opracowania z bezpośredniego pomiaru.
• Aktualizacja ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
• Modernizacje zniszczonych urządzeń melioracyjnych.
• Budowę mostków i przepustów oraz wykonanie innych elementów zagospodarowania wynikających

z projektu scalenia.

Korzyści ze scaleń gruntów



Zmiany w układzie działek



Zmiany w układzie działek



Zagospodarowanie poscaleniowe



Zagospodarowanie poscaleniowe



Zagospodarowanie poscaleniowe



Zagospodarowanie poscaleniowe



Zagospodarowanie poscaleniowe



Zagospodarowanie poscaleniowe

Rowy melioracyjne

stan przed scaleniem stan po scaleniu



Dziękujemy za 
uwagę
Dziękujemy za 
uwagę


