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Abstract: This paper deals with the question of the role that arranging-agrarian plans can play in shaping of the 
agricultural landscape structure, especially in regards to land consolidation work planning. Additionally, a new view on 
farmland consolidation work proceedings has been put forward. The divagations, this paper shares with, led to the main 
following conclusions: 1) the lack of strategic documents, in Polish spatial planning policy, focusing on areas where 
agrarian production is the main purpose, causes that arranging-agrarian plans can gain favour as a complementary to 
existing documents. Unfortunately, nowadays plans occupy only a marginal importance in spatial planning decision-
making process; 2) as it has been shown, plans are a good basis for assessment of farmland consolidation work 
demand conducting both, at the local and the regional levels. This two-stages analysis allowed to eliminate potential 
land merging execution in regions, where agriculture plays a marginal role, what helps to avoid incorrect decision 
making. Instead of this, non-agricultural functions can be introduced, what proves the plan’s role in creating long-term 
solutions for multifunctional countryside development; 3) in regards to land consolidation work preparation, a top-down 
planning mechanism, as a new approach implemented within the Upper-Silesia Province, in an evident way improved 
merging proceedings, what suppose to be the way forward in consolidation work forecasting in the future. 
It is worth mentioning, that a wide range of information contained in the plans allows for multidimensional analysis of 
arranging-agrarian work demand, leading to the new outlook creation of the Polish countryside.
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Wstęp

Obserwowane w ostatnich dekadach zmiany funkcjonalne obszarów rolniczych wiążą się 
z propagowaniem idei wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Odnosi się to do zmiany tradycyjnego 
sposobu postrzegania terenów rolniczych, jako wyłącznie obszarów produkcji rolnej, na rzecz rozwoju funkcji 
pozarolniczych (Adamowicz 2005, Durand, van Huylenbroeck 2003, Wilson 2007). Niesie to konieczność 
przeprowadzenia modyfikacji struktury krajobrazu oraz modernizacji infrastruktury terenów wiejskich. 
Modyfikacja kompozycji krajobrazu ma na celu bardziej efektywne niż do tej pory wykorzystanie rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, co pozwala przeznaczyć pozostałą część terenów rolniczych na działalność 
inwestycyjną, rozwój funkcji turystycznej oraz wyznaczanie terenów chronionych. Działania podejmowane 
w tym zakresie powinny z jednej strony uwzględniać potrzeby rolników, nadal gospodarujących na tych 
terenach, oraz spełnić oczekiwania innych potencjalnych beneficjentów korzystających ze świadczeń 
ekosystemu rolniczego. Z drugiej strony transformacja przestrzeni obszarów wiejskich powinna zapewnić 
racjonalne gospodarowanie zasobami agroekosystemu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju (Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2007, Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa 
na lata 2007-2013 z elementami prognozy do roku 2020, 2005). W związku z powyższym pojawia się 
konieczność prowadzenia racjonalnych rozwiązań planistycznych, zwłaszcza tych odnoszących się do 
zarządzania terenami wiejskimi na szczeblu lokalnym.

Dokumentami, które regulują zagadnienia planowania przestrzennego na poziomie lokalnym są: 
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz gminne miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, jak również: strategie rozwoju gmin, plany rozwoju lokalnego gmin czy 
gminne programy ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami). Jednak opracowania te, a zwłaszcza dwa 
pierwsze dokumenty, odnoszą się do organizacji przestrzennej terenów przeznaczanych na cele 
inwestycyjne. Co prawda, w studium, poniekąd również w planach miejscowych, określa się kierunki 
i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz uwzględnia obszary wymagające zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, to jednak nie pojawiają się tu informacje związane 
z zagospodarowaniem i wyposażeniem technicznym terenów, które nie zmieniają swojego przeznaczenia 
i w dalszym ciągu intensywnie wykorzystywane są rolniczo. Lukę tę wypełniają inne dokumenty strategiczne, 
to jest plany urządzeniowo-rolne gmin oraz sporządzone na ich podstawie projekty urządzeniowo-rolne 
wsi. Dają one duże możliwości wykorzystania w procesie planistycznym jako narzędzia do planowania 
prac urządzeniowo-rolnych, ponieważ w sposób kompleksowy charakteryzują one przestrzeń wiejską. 
Choć pomimo szerokich możliwości praktycznego zastosowania, jak do tej pory nie opracowano podstaw 
prawnych normujących zarówno sporządzanie planów, jak i ich zawartość merytoryczną systematyzującą 
zależność pomiędzy poszczególnymi rodzajami prac. W praktyce oznacza to, że gmina nie ma obowiązku 
sporządzania planów urządzeniowo-rolnych, choć zapisy planów stają się aktem prawa miejscowego, 
kiedy jako uchwała rady gminy, są przyjęte do realizacji. Poza tym, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że plany 
urządzeniowo-rolne gmin i projekty urządzeniowo-rolne wsi ze względu na swoją specyfikę stanowią 
odrębną grupę dokumentów strategicznych niż wspomniane wcześniej opracowania planistyczne. Dzieje 
się tak, ponieważ służą one głównie jako narzędzia do planowania prac urządzeniowo-rolnych, a nie jako 
narzędzia do planowania inwestycyjnego. 

Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych możliwości wykorzystania planów urządzeniowo-
rolnych gmin w zakresie planowania zadań zmierzających do przebudowy struktury krajobrazu 
rolniczego. Szczególną uwagę zwrócono na ten zakres prac, które związane są ze scalaniem i wymianą 
gruntów rolnych oraz kompleksowym zagospodarowaniem poscaleniowym. W artykule podkreślono 
również problem niskiej skuteczności prac konsolidacyjnych w Polsce wynikający z mało sprzyjających 
przepisów prawnych w tym zakresie, jak również nie w pełni wykorzystanych kompetencji przedstawicieli 
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administracji zaangażowanych w przygotowanie oraz realizację prac scaleniowych. Prezentowane tu 
rozważania są wstępnymi stwierdzeniami i sugestiami z zakresu problematyki kompleksowego scalania 
i zagospodarowania poscaleniowego gruntów ornych jako sposobu kształtowania struktury krajobrazu 
rolniczego.

Plany urządzeniowo-rolne gmin oraz projekty urządzeniowo-rolne wsi  
jako narzędzia kształtowania krajobrazu obszarów wiejskich

Mówiąc o działaniach, które dotyczą prawidłowego kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich, 
należy odnieść się do interpretacji pojęć: struktura krajobrazu rolniczego, prace urządzeniowo-rolne oraz 
rolnicza przestrzeń produkcyjna. 

Struktura krajobrazu, determinowana przez sposób użytkowania, rozumiana jest jako mozaika 
występujących w przestrzeni elementów, z ich charakterystykami dotyczącymi kształtu, wielkości oraz 
przestrzennego rozmieszczenia (por. Haines-Young, 2009). Jedną z istotnych metryk krajobrazowych jest 
różnorodność, rozumiana jako liczba obiektów w określonej przestrzeni. Należy podkreślić, że w odniesieniu 
do krajobrazu rolniczego, miedze, ścieżki śródpolne oraz rowy melioracyjne są tymi elementami krajobrazu, 
które wpływają na spadek różnorodności krajobrazowej na skutek przeprowadzenia komasacji gruntu 
(Markuszewska 2012).

Natomiast, zgodnie z definicją Polskiej Normy (PN-R-04151: 1997), za prace urządzeniowo-rolne 
uznaje się zabiegi techniczne i organizacyjne, uwzględniające uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne 
i społeczne, które to zabiegi mają na celu dostosowanie struktury przestrzennej danego obszaru dla potrzeb 
racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Z kolei rolnicza przestrzeń produkcyjna to 
ta część terenów wiejskich, która bezpośrednio związana jest z produkcją rolniczą. 

Zaproponowane do wdrożenia działania, a zawarte w planach urządzeniowo-rolnych gmin, mają na 
celu takie kształtowanie struktury krajobrazu terenów użytkowanych rolniczo, które dzięki odpowiedniemu 
zagospodarowaniu pozwalają poprawić efekty ekonomiczne i produkcyjne działalności rolniczej, przy 
jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego. W zakresie uwarunkowań przyrodniczych 
zwraca się uwagę na następujące aspekty: 1) ochronę krajobrazu przez wyznaczenie obszarów 
chronionych, 2) poprawę warunków wodnych dzięki melioracji, 3) dostosowanie struktury użytkowania 
ziemi do warunków naturalnych oraz 4) przeprowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych w celu podniesienia 
produkcyjności gleby. Ponadto, dokumenty te traktują o konieczności modernizacji infrastruktury wiejskiej 
przez poprawę stanu dróg oraz instalacji wodno-sanitarnej. Z uwagi na kompleksowe ujęcie warunków 
przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i ekonomicznych danego obszaru, poprzedzonych wnikliwą 
inwentaryzacją, plany urządzeniowo-rolne gmin są pomocnym narzędziem w ocenie zapotrzebowania 
i konieczności przeprowadzenia prac urządzeniowo-rolnych, jakimi jest scalanie gruntów rolnych. W tym 
zakresie ważne są dane dotyczące charakterystyki rozłogu gruntów ornych, to jest wielkość parceli pól 
uprawnych, stopień rozdrobnienia pól i ich oddalenie od gospodarstw rolnych (Analiza zapotrzebowania 
na scalanie gruntów rolnych wsi województwa dolnośląskiego, 2010). Z tego względu plany wyprzedzają 
inne dokumenty strategiczne, które na poziomie lokalnym są nieocenionym narzędziem w ocenie 
zapotrzebowania na prace scaleniowe.

Podstawą sporządzania planów urządzeniowo-rolnych gmin jest Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), która pozwala na uchwalanie 
programów gospodarczych (Artykuł 18, ust.2, pkt. 6), do których zalicza się plan urządzeniowo – rolny 
gminy. Wykonawcą planu jest Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, zaś prace te koordynuje 
Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego, a osobą wyznaczoną do pełnienia nadzoru 
merytorycznego jest Geodeta Województwa (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
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i kartograficzne, Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027, artykuł 7 c, pkt. 4). Na opracowanie planu przeznaczane 
są środki finansowe z: Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (80% kosztów) oraz budżetu 
gminy (pozostałe 20%).

Programy urządzeniowo-rolne gmin stanowią podstawę opracowania projektów urządzeniowo-rolnych 
wsi. Merytoryczna zawartość projektów jest zbliżona do zakresu informacji pojawiającej się w programach, 
z tą różnicą, iż projekty urządzeniowo-rolne dotyczą opisu stanu istniejącego, jak również koniecznych 
do realizacji zabiegów urządzeniowo-rolnych sprzyjających wielofunkcyjnemu rozwojowi danej wsi lub 
sołectwa. Podobnie jak ma to miejsce w programach, w projektach zwraca się uwagę na odpowiednie 
kształtowanie rozłogu gruntów ornych zapewniających poprawę efektywności gospodarowania rolniczego 
z jednoczesnym dostosowaniem gospodarki rolnej do warunków naturalnych. Natomiast praktyczne 
znaczenie projektów urządzeniowo-rolnych wsi wiąże się z możliwością ich wykorzystania w momencie 
składania aplikacji o dofinansowanie ze środków unijnych w zakresie realizacji prac przewidzianych 
w owym dokumencie (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Poprawianie 
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat I – 
Scalanie gruntów).

Ponadto, w zakresie kształtowania struktury krajobrazu rolniczego w projektach urządzeniowo-rolnych 
wsi znajdują się propozycje dotyczące: zalesiania gruntów nieużytkowanych rolniczo bądź słabych 
jakościowo, wprowadzania zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jak również form ochrony przyrody. 
Dużo miejsca poświęca się kształtowaniu struktury agrarnej i poprawy organizacji gospodarstw, która 
dotyczy scalania gruntów, zmiany w strukturze użytkowania gruntów w związku z dostosowaniem jej 
do warunków naturalnych. Znajduje się tu również szereg propozycji dotyczących poprawy warunków 
przyrodniczych w zakresie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w ramach której wykonywane są melioracje 
przeciwerozyjne.

Wykorzystanie planów urządzeniowo-rolnych gmin w procesie scalania  
gruntów ornych

Cechą charakterystyczną struktury agrarnej w Polsce jest jej bardzo duże rozdrobnienie. O fragmentacji 
tej świadczą charakterystyczne cechy rozłogu: niewielka średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 
(7 ha), stosunkowo duża liczba parcel gruntu przypadających na gospodarstwo (8 sztuk), przy niewielkiej 
średniej powierzchni indywidualnej parceli (0,6 ha). Na to nakładają się znaczące odległości pomiędzy 
gospodarstwem rolnym a polem uprawnym, dochodzące nawet do 2 km (Woch 2006). Ocenia się, że 
najbardziej dokuczliwą spośród wymienionych cech szachownicy jest znacząca odległość, która generuje 
koszty transportu, pracy i produkcji, rosnące proporcjonalnie do wzrostu odległości (Woch 2006). Poza 
tym, dużym utrudnieniem w prowadzeniu prac agrotechnicznych jest mała powierzchnia pól uprawnych.

Najbardziej niekorzystna struktura agrarna występuje w Polsce południowo-wschodniej, choć na 
pozostałym obszarze również występują tereny, gdzie fragmentacja gruntów ornych stwarza poważne 
problemy agrotechniczne i generuje zbędne koszty. W związku z tym, konieczna staje się przebudowa tej 
wadliwej struktury, a działaniem odpowiednim z zakresu prac urządzeniowo-rolnych jest tu kompleksowe 
scalanie gruntów, gdzie nie tylko zlikwidowana będzie szachownica pól, lecz również zostanie przebudowana 
struktura krajobrazu (zabiegi przeciwerozyjne) oraz modernizacja infrastruktury.

W Polsce tempo scalania gruntów ornych drastycznie spadło po 1980 roku. Wśród przyczyn 
niepowodzenia tego procesu wyróżnia się trzy główne: 1) malejące środki finansowe przeznaczane na 
ten cel, 2) niesprzyjająca polityka w zakresie przeprowadzania prac scaleniowych, 3) niechęć rolników 
(Woch 2006, Wierzchowski 2007). Wydaje się, że najistotniejszą przyczyną niepowodzenia realizacji prac 
scaleniowych w Polsce jest niesprzyjająca praktyka przebiegu samego procesu, zwłaszcza na poziomie 
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prac przygotowawczych (Wierzchowski 2007). Związane jest to z mało dogodnymi dla prac scaleniowych 
zapisami Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 
1749 z późn. zmianami). Ten akt prawny zakłada, że inicjatorami procesu scaleniowego są rolnicy, na 
wniosek których zostają uruchomione procedury prac scaleniowych. Praktyka pokazuje (wywiad otwarty 
przeprowadzony w rolnikami wybranych sołectw województwa wielkopolskiego), że rolnicy rzadko mają 
świadomość tego, iż proces scaleniowy odbywa się z ich inicjatywy, jak również to, że jako beneficjenci 
tego procesu nie muszą ponosić żadnych kosztów z tymi działaniami związanymi. W wielu przypadkach ta 
niewiedza powstrzymuje ich przed podjęciem konkretnych działań w tym zakresie. Nie do końca też rolnicy 
są świadomi korzyści płynących z przebudowy struktury agrarnej i modernizacji infrastruktury wsi. Nie jest 
to pełna lista argumentów przeciw, lecz tylko tych, które mają bezpośredni związek z inicjowaniem procesu 
scaleniowego.

Podstawą przeprowadzenia prac scaleniowych jest projekt scalania gruntów, przygotowywany 
przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, Dz. U. 
z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zmianami). Dokument ten musi być zgodny z zapisami miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz do tego dokumentu musi być przeprowadzone studium 
środowiskowe wraz z oceną oddziaływania projektu na środowisko (Instrukcja Nr 1 Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 24 marca 1983 r. GZ-g-630-1/83, Ustawa z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zmianami). 

Odstępstwem od powszechnie stosowanej praktyki przygotowania dokumentacji służącej scalaniu 
gruntów rolnych jest zbiór dokumentów opracowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Mowa tu o analizie zapotrzebowania na prace scaleniowe 
w gminach, studium zapotrzebowania na prace scaleniowe na terenie województwa oraz bazie obiektów 
scaleniowych. Podstawą prawną do opracowania tych dokumentów była Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2005 Nr 240 poz. 2027 z późn. zmianami), która daje szerokie 
kompetencje Marszałkowi Województwa z zakresu analizy zmian oraz programowania i koordynowanie 
prac urządzeniowo-rolnych (art. 7c, pkt. 4).

W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę zapotrzebowania na prace scaleniowe w gminach, 
dla których wcześniej sporządzono plany urządzeniowo-rolne gmin. Plany te, wykonane w latach 2002-
2010, obejmowały 96 gmin (1793 obrębów), i co ważne zostały opracowane według tych samych zasad. 
W planach znalazły się informacje dotyczące nie tylko charakterystyki rozłogu i fragmentacji gruntów, ale 
również o stopniu przychylności właścicieli gruntów rolnych, co do przeprowadzenia komasacji gruntów. 
Ponadto przy określaniu zapotrzebowania na prace scaleniowe wzięto pod uwagę wytyczne Instrukcji Nr 1 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu i wymianie gruntów, zgodnie z którą, do pilnych 
scaleń kwalifikują się grunty rolne:

• które charakteryzują się największa, fragmentacja gruntów przy jednoczesnej wysokiej jakości gleby,
• gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa jest stosunkowo wysoka, co sprawia, że warto 

przeprowadzić komasację gruntów,
• na których ma miejsce przemieszanie parcel w obrębie kilku wsi, co sprawia, że odległości pomiędzy 

gospodarstwami a polem uprawnym są znaczące,
• gdzie istnieje zbyt duża liczba dróg śródpolnych utrudniających prowadzenie produkcji rolniczej.
Analiza zapotrzebowania na prace scaleniowe jest składową studium ujmującego zapotrzebowanie na 

prace scaleniowe na terenie województwa. Na podstawie studium zostały wytypowane do scalania obręby wsi 
charakteryzujące się największym rozdrobnieniem gruntów. Znalazły się one w bazie obiektów scaleniowych 
(499 obrębów) przewidzianych do scalania, a spośród nich wytypowano 9, które są lub już zostały zrealizowane 
w latach 2007-2013 w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Warto podkreślić, że procedura wyznaczenia obrębów przewidzianych do scalenia poprzedzona była 
kilkuetapową klasyfikacją. Przy analizie stanu władania gruntami zwracano uwagę na to, czy wadliwa 
struktura gospodarstw rolnych dotyczy wyłącznie pojedynczych obrębów, czy tego typu problem pojawia 
się na znaczącym terenie gminy. Wyniki tych analiz odniesiono również do wyróżnionych regionów 
odznaczających się różnym natężeniem występowania funkcji rolniczej. Ułatwiło to wyeliminowanie 
ewentualnej konieczności przeprowadzenia prac scaleniowych na tych terenach, które charakteryzowały 
się niską jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a jednocześnie były atrakcyjne przyrodniczo pod 
względem rozwoju funkcji turystycznej. Również silne oddziaływanie przemysłu narzucało konieczność 
ekstensywnego gospodarowania gruntami rolnymi i zrezygnowania z wykonania prac scaleniowych. Z tego 
powodu, najwięcej obrębów proponowanych do scalenia znajduje się na terenach intensywnego rolnictwa, 
a najmniej w regionach przemysłowo-turystyczno-rekreacyjnych.

Analiza zapotrzebowania na prace scaleniowe została sporządzona również po to, by uświadomić 
rolnikom korzyści płynące z realizacji kompleksowych prac urządzeniowo-rolnych. Poza tym, celem 
upowszechnienia tego opracowania było stworzenie odpowiednich warunków do przepływu informacji 
pomiędzy wszystkimi stronami oraz szczeblami administracji, zaangażowanymi w przygotowanie 
i realizację prac scaleniowo-wymiennych. 

Wnioski

Przeprowadzona analiza dotycząca praktycznych możliwości wykorzystania planów urządzeniowo-rolnych 
gmin w zakresie oceny zapotrzebowania na scaleniowe gruntów rolnych, pozwala wysunąć następujące wnioski:

• plany urządzeniowo-rolne gmin nakreślają kierunki zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną 
i stanowią komplementarny dokument strategiczny względem istniejących opracowań planistycznych 
(studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego). W Polsce brakuje dokumentów strategicznych, czy planistycznych 
dla obszarów wiejskich traktujących o obszarach bezpośredniej produkcji rolnej, których głównym 
zadaniem jest produkcja rolnicza. Często opracowuje się studia lub miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, natomiast plany lub projekty urządzeniowo-rolne zajmują marginalne miejsce, a należy 
podkreślić, że traktują one wyłącznie o terenach produkcji rolniczej, wymagających modernizacji i zmian;

• z uwagi na zawarte w nich informacje, plany urządzeniowo-rolne stanowią dobrą podstawę do 
oceny zapotrzebowania na prace scaleniowo-wymienne obszarów rolniczych, prowadzonych w skali 
lokalnej oraz regionalnej. W pierwszym przypadku wskazują one na obręby wsi charakteryzujące 
się największą fragmentacją gruntów ornych. W drugim zaś – stanowią podstawę oceny pilności 
przeprowadzenia prac scaleniowych w porównaniu z innymi pracami urządzeniowo-rolnymi. Ponadto 
analiza zapotrzebowania na prace scaleniowo-wymienne prowadzona na poziomie regionalnym 
pozwala wyeliminować konieczność prowadzenia niezbędnych zabiegów w tych regionach, 
w których rolnictwo ma marginalne znaczenie. Istnieje wówczas możliwość wprowadzenia funkcji 
pozarolniczych, z zakresu rolnictwa wielofunkcyjnego; 

• przedstawiony na przykładzie województwa dolnośląskiego odgórny sposób planowania działań 
w zakresie planowania prac scaleniowo-wymiennych, już z samego założenia daje większe szanse 
powodzenia założonych przedsięwzięć, niż ma to miejsce w przypadku podejścia oddolnego, 
stosowanego w tradycyjnym podejściu do kwestii scaleniowych;

• szeroki zakres informacji zawarty w planach urządzeniowo-rolnych gmin pozwala na wieloaspektową 
analizę zapotrzebowania na prace urządzeniowo-rolne, obejmujące nie tylko scalanie gruntów 
rolnych. Dokumenty te są również wskazane do wykorzystania przy planowaniu zabiegów 
zmierzających do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
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