
projekt z dnia 04.12.2020 r.

U S T A W A

z dnia    …………   20… r.

o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 

2018 r. poz. 908 oraz z 2019 r. poz. 861) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Celem scalenia gruntów jest rozwój obszarów wiejskich oraz polepszanie 

warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie przez:

1) racjonalne ukształtowanie gruntów oraz poprawę struktury obszarowej 

gospodarstw rolnych i gruntów leśnych;

2) dostosowanie granic nieruchomości do istniejących urządzeń i obiektów 

budowlanych, w szczególności do urządzeń melioracji wodnych lub innych 

urządzeń wodnych, dróg publicznych, lotnisk, kolei, rurociągów naziemnych, 

obiektów przemysłu wydobywczego oraz rzeźby terenu.”,

b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia gruntów rolnych 

lub leśnych jest nie mniejsza niż 1 ha;”;

2) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego podaje się do 

wiadomości publicznej przez jego wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów 

gmin, na których terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicach 

ogłoszeń w miejscowościach, których grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszczenie go 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej starosty, a w przypadku postanowienia 

organu wyższego stopnia wydanego na skutek złożenia zażalenia na postanowienie o 

wszczęciu postępowania scaleniowego – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tego 

organu.”;

3) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. Po wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego ustala się 

granice obszaru scalenia lub wymiany.
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2. Ustalenia granic obszaru scalenia lub wymiany dokonuje się przez wznowienie 

znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w 

ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), lub ustalenie 

przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.”;

4) w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Uczestnik scalenia lub wymiany może złożyć geodecie-projektantowi 

scalenia, opracowującemu projekt scalenia, propozycje w zakresie wydzielenia gruntów 

w zamian za grunty dotychczas posiadane, w szczególności ich lokalizacji.”;

5) w art. 10 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 

w brzmieniu:

„6) przedstawiciel gminy, na terenie której są położone grunty objęte scaleniem.”;

6) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wartość szacunkową lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw 

specjalnych stanowi wartość szacunkowa gruntów, obliczona na podstawie szacunku 

wykonanego w sposób określony w ust. 1 lub 2, uwzględniająca również wartość 

drzewostanów, drzew i krzewów, a także innych części składowych gruntów.”;

7) w art. 27 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) granice obszaru scalenia lub wymiany gruntów ustalone na podstawie art. 7a oraz 

powierzchnię tego obszaru;”;

8) w art. 28 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, decyzję odmawiającą 

wszczęcia postępowania scaleniowego oraz decyzję organu wyższego stopnia w tych 

sprawach podaje się do wiadomości publicznej przez jej wywieszenie na okres 14 dni w 

lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach 

ogłoszeń w miejscowościach, których grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszczenie jej 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej starosty, a w przypadku decyzji organu 

wyższego stopnia w tych sprawach – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tego 

organu.

2. Z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyzję o zatwierdzeniu 

projektu scalenia gruntów, decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania scaleniowego 
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oraz decyzję organu wyższego stopnia w tych sprawach, uważa się za doręczoną 

wszystkim uczestnikom scalenia.”;

9) w art. 29: 

 a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stanowi 

podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia lub wymiany w posiadanie 

wydzielonych im gruntów.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1d w brzmieniu:

„1a. Ostateczna decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany 

gruntów stanowi podstawę do ujawnienia zmiany stanu prawnego w księgach 

wieczystych i wykreślenia wzmianki, o której mowa w art. 21 ust. 1.

1b. Po ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków nowych danych 

wynikających z ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany 

gruntów, sąd właściwy do prowadzenia ksiąg wieczystych, na wniosek starosty, 

dokonuje wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian, o których mowa w 

ust. 1a.

1c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1b, dołącza się odpis ostatecznej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów wraz z mapą z 

projektem scalenia lub wymiany gruntów, wykaz działek ewidencyjnych przed i po 

scaleniu, wypis z operatu ewidencyjnego, a gdy jest to niezbędne inny dokument 

stanowiący podstawę do ujawnienia tych zmian.

1d. Za dokonanie wpisów na podstawie ust. 1b nie uiszcza się opłat 

sądowych.”;

10) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Starosta zawiadamia o miejscu i terminie:

1) zebrań uczestników scalenia,

2) wykonywania prac scaleniowych, polegających w szczególności na ustaleniu 

granic obszaru scalenia lub wymiany,

3) wyłożenia do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów, lasów oraz 

sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych,

4) składania propozycji w zakresie wydzielenia gruntów w zamian za grunty 

dotychczas posiadane,
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5) wyznaczenia projektu scalenia na gruncie, w tym jego trwałej stabilizacji znakami 

granicznymi,

6) okazania projektu scalenia gruntów 

– w formie obwieszczenia lub w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, 

sposób publicznego ogłaszania.”;

11) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. Zebranie uczestników oraz wykonywanie prawa głosu może odbywać 

się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o czym starosta informuje w 

zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym opis sposobu uczestnictwa i 

wykonywania prawa głosu.”;

12) w art. 33:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przypadki określone w art. 97 § 1 pkt 1–3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stanowią przesłanki zawieszenia postępowania 

scaleniowego.

1b. Przepisów art. 30 § 5 i art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego 

nie stosuje się w postępowaniu scaleniowym.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie stwierdza się nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia 

lub wymiany gruntów, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji został 

złożony po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Art. 158 § 

2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Odwołanie od decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany 

gruntów rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania, a skargę do 

sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi.

4. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem 

administracyjnym nie można uchylić decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub 

wymiany gruntów w całości ani stwierdzić jej nieważności w całości, gdy wadą 

dotknięta jest decyzja w części dotyczącej gruntów niektórych uczestników 

scalenia lub wymiany.”;

13) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:
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„Art. 33a. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub 

jego części stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na 

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112) oraz w okresie 

obowiązywania stanu nadzwyczajnego, a także w okresie 30 dni od dnia odwołania tych 

stanów:

1) nie wybiera się rady uczestników scalenia oraz nie powołuje się zespołu, o którym 

mowa w art. 9 ust. 3, a funkcje tej rady sprawuje zespół do spraw scaleń; w skład 

zespołu do spraw scaleń wchodzi sołtys z każdej wsi objętej scaleniem, 2 lub 3 

członków rad sołeckich z każdej wsi objętej scaleniem, przedstawiciel Krajowego 

Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia, przedstawiciel gminy, na obszarze której 

prowadzone jest scalenie gruntów, oraz 2 lub 3 właścicieli gospodarstw rolnych 

wybranych przez starostę, których grunty znajdują się na obszarze scalenia;

2) wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych 

upraw specjalnych, o których mowa w art. 12 ust. 1, udostępnia się do publicznego 

wglądu na okres 7 dni w wyznaczonym przez starostę miejscu; o miejscu i terminie 

wyłożenia do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów starosta 

zawiadamia w drodze obwieszczenia, które zamieszcza się na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej starosty, wywiesza się na tablicach ogłoszeń starostwa oraz 

na tablicach ogłoszeń w miejscowościach położonych na obszarze scalenia, na co 

najmniej 7 dni przed tym terminem;

3) uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku w okresie 

wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu; 

4) do zapoznania uczestników scalenia z wynikami ustaleń komisji, rozpatrującej 

zastrzeżenia do szacunku gruntów stosuje się pkt 2;

5) zawiadomienie o terminie objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo 

wydzielonych gruntów podaje się do wiadomości publicznej przez jego 

wywieszenie w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane 

grunty, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach, których grunty tworzą 

obszar scalenia, i zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

starosty, na co najmniej 7 dni przed terminem objęcia w posiadanie; za datę objęcia 

w posiadanie uważa się termin wskazany w zawiadomieniu.”.



– 6 –

Art. 2. W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg 

wieczystych (Dz. U. poz. 67, z późn. zm.1)) w art. 2 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje 

brzmienie: 

„Zamknięcie ksiąg wieczystych określonych w art. 1 następuje na mocy postanowienia 

wydanego przez sąd prowadzący księgi wieczyste na skutek zawiadomienia właściwego 

starosty.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z  

2020 r. poz. 2052) w art. 20 po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 

„3c. W przypadku gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzanej z urzędu 

na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym do zawiadamiania stron oraz 

doręczania decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów stosuje się przepisy 

art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie 

gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908, z 2019 r. poz. 861 oraz  ….).”.

Art. 4. Do postępowań scaleniowych lub wymiennych, wszczętych i niezakończonych 

ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że:

1) art. 1 ust. 1 i art. 7 ust. 3 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym;

2) nie stosuje się art. 10 ust. 1 pkt 6.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1962 r. poz. 169, z 1968 r. poz. 
13, z 1982 r. poz. 80, z 1989 r. poz. 55, z 1998 r. poz. 668 oraz z 2002 r. poz. 984.

Mariusz Gorzowski
Dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym
/podpisano elektronicznie/


		2020-12-07T16:01:51+0000
	MARIUSZ GORZOWSKI; MRiRW




