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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie 
gruntów (druk nr 827). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Donald Tusk 

 
 



 

Stanowisko Rządu 

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie 

gruntów (druk nr 827) 

 

Zgodnie z intencją projektodawcy zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy  

o zmianie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.), zwanym dalej „projektem”, 

proponowane zmiany mają na celu: 

1) rozszerzenie katalogu prowadzenia prac scaleniowych z urzędu; 

2) dopuszczenie możliwości ustalania przebiegu granic w terenach 

zabudowanych; 

3) ustanowienie wojewody organem wyższego stopnia w stosunku do starosty; 

4) czytelne określenie zasady ekwiwalentności gruntów stosowanej w scalaniu 

gruntów; 

5) umożliwienie wydzielania gruntów m.in. na cele miejscowej użyteczności 

publicznej z gruntów będących w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych,  

a także z gruntów uczestników scalenia; 

6) ograniczenie czasowe stosowania trybów nadzwyczajnych określonych  

w Kodeksie postępowania administracyjnego w odniesieniu do ostatecznych 

decyzji wydanych w sprawach scaleń lub wymian gruntów. 

Projekt zakłada dwie dodatkowe okoliczności umożliwiające wszczęcie 

postępowania scaleniowego z urzędu. Pierwsza z nich będzie miała miejsce gdy  

o scalenie wystąpi inwestor, którego działalność będzie wpływać lub już wpływa 

dezorganizująco na przyległe do danej inwestycji grunty rolne (dodanie pkt 4 w art. 4  

ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów zwanej dalej 

„ustawą”). Zgodnie z projektem inwestorem będzie jednostka samorządu 

terytorialnego lub inny podmiot realizujący inwestycję celu publicznego (dodanie  

pkt 10 w art. 1 ust. 2 ustawy) oraz będzie on włączony do grona uczestników 

scalenia (zmieniony art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy). W obecnie obowiązującym stanie 

prawnym postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu m.in. w sytuacji gdy 

realizacja inwestycji celu publicznego wpływa negatywnie na zwartość rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej. Przepis ten jest wykorzystywany jedynie sporadycznie, 

gdyż w takim przypadku koszty prac scaleniowych i zagospodarowania 

poscaleniowego pokrywane są ze środków budżetu państwa. Dotychczas jedynie  

w przypadku prowadzenia scalenia gruntów w związku z budową autostrady przepisy 

przewidują, że koszty wykonania scalenia i wymiany gruntów oraz 
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zagospodarowania poscaleniowego gruntów pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad (art. 4 ust. 2 ustawy). Projekt przewiduje, że to również  

inwestor będzie ponosił koszty prac scaleniowych oraz zagospodarowania  

poscaleniowego (dodanie ust. 3 pkt 1 w art. 4 ustawy). 

Rada Ministrów zwraca uwagę, że pewne wątpliwości budzić może  

wprowadzenie zapisu, iż inwestor, którego działalność wpływa dezorganizująco na 

przyległe do inwestycji grunty, ponosi koszty prac scaleniowych. Wydaje się bowiem, 

że może to spowodować wzrost kosztów inwestycji celu publicznego. Należy  

zauważyć, że w OSR nie dokonano oszacowania skutków finansowych, zarówno dla 

budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W związku  

z powyższym, proponuje się uzupełnić OSR o stosowne informacje. 

W myśl projektu drugą okolicznością umożliwiającą wszczęcie postępowania 

scaleniowego z urzędu jest wystąpienie organu właściwego w zakresie ochrony 

przyrody w przypadku gdy korzystanie z gruntów objętych ochroną zagrożonych 

wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody stało się niemożliwe lub 

istotnie ograniczone (dodanie pkt 5 w art. 4 ust. 1 ustawy). Zakłada się, iż organy 

właściwe w zakresie ochrony przyrody również będą pokrywać koszty  

przeprowadzania postępowania scaleniowego oraz zagospodarowania 

poscaleniowego (dodanie ust. 3 pkt 2 w art. 4 ustawy).  

W obecnie obowiązującym stanie prawnym grunty zabudowane nie mogą być 

objęte scaleniem bez zgody ich właściciela. Zgodnie z projektowanymi przepisami 

zgoda właściciela gruntów zabudowanych będzie wymagana jedynie w przypadku  

gdy jego grunty zabudowane będą wydzielane w wyniku scalenia innemu  

uczestnikowi scalenia za jego zgodą (zmiana brzmienia art. 2 ust. 3 ustawy), pod 

warunkiem rozbiórki lub przeniesienia przez niego zabudowań w oznaczonym  

terminie, albo wyrażenia zgody na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań  

w gotówce lub w innej formie (warunek z dotychczasowego brzmienia art. 2 ust. 3 

ustawy). Ponadto, projekt przewiduje, że bez zgody uczestnika scalenia będzie  

można dokonać ustalenia przebiegu granic nieruchomości zabudowanej jedynie pod 

warunkiem, że nie pogorszy to warunków użytkowania takiej nieruchomości,  

w szczególności dostępu do budynków (dodanie ust. 3a w art. 2 ustawy). Zdaniem  

Rady Ministrów należałoby rozważyć czy taka regulacja nie narusza istoty prawa 

własności, a więc czy nie wykracza poza dopuszczalne granice ingerencji  

ustawodawcy w tym zakresie określone w art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Projekt zakłada uchylenie art. 2 ust. 2 ustawy, który stanowi, że scaleniu nie 

podlegają grunty, na których znajdują się zakłady górnicze i przemysłowe oraz 
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prowadzona jest eksploatacja kopalin, na których znajdują się zabytki historyczne, 

architektoniczne i rezerwaty przyrody, użytkowane na cele gospodarki rybackiej oraz 

przeznaczone na cele specjalne. Powyższe oznacza, że projekt znosi wyłączenia 

przedmiotowe spod regulacji ustawy zezwalając tym samym na objęcie  

postępowaniem scaleniowym takich gruntów. Rada Ministrów zwraca uwagę, że  

uzasadnienie projektu nie porusza tej kwestii. 

Projekt zakłada wskazanie wojewody jako organu wyższego stopnia,  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w stosunku do 

starosty, który przeprowadza i wykonuje postępowanie scaleniowe, postępowanie 

wymienne oraz zagospodarowanie poscaleniowe. W uzasadnieniu do projektu 

wskazano, że wojewoda, będący dysponentem środków budżetowych  

przeznaczonych na realizację działania scalanie i wymiana gruntów oraz 

zagospodarowanie poscaleniowe powinien także zachować kompetencje w zakresie 

sprawowania nadzoru jako organ II instancji w tej dziedzinie. Ponadto  

dotychczasowa działalność samorządowych kolegiów odwoławczych jako organu 

wyższego stopnia w stosunku do starosty pokazuje, że nie podejmują one działań  

w zakresie reformowania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.  

Na etapie postępowania odwoławczego samorządowe kolegia odwoławcze zwykle  

nie korzystają z uprawnień wynikających z art. 136 Kpa, co prowadzi do zbyt  

częstego stosowania art. 138 § 2 Kpa. Powoduje to tym samym, że decyzja  

ostateczna wydana w postępowaniu scaleniowym, zawierająca terminy objęcia  

w posiadanie poszczególnych kategorii gruntów, które powinny umożliwić wykonanie 

prac agrotechnicznych poszczególnych upraw, nie uwzględnia już tych terminów.  

W związku z faktem, że wojewoda wykonuje zadania z zakresu geodezji 

i kartografii przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego  

i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, to posiada  

w swoich strukturach służby, które mogłyby wprowadzać w projekcie scalenia  

zasadne zmiany, o które wnioskują uczestnicy scalenia składający odwołania od  

decyzji. Powyższe oznacza, że wskazanie wojewody jako organu wyższego stopnia  

w sprawach z zakresu scalania i wymiany gruntów spowoduje, że decyzja  

o zatwierdzeniu projektu scalenia mogłaby być reformowana w trybie  

art. 138 § 1 pkt 2 Kpa. W związku z powyższym projekt zakłada wskazanie wojewody 

jako organu wyższego stopnia co umożliwiałoby wydanie ostatecznej decyzji, która 

określałaby terminy objęcia w posiadanie poszczególnych kategorii gruntów zgodne  

z terminami wykonania prac agrotechnicznych poszczególnych upraw. Ponadto  

zakłada się, że proponowana zmiana umożliwi dotrzymanie harmonogramów  
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realizacji szeregu inwestycji z zakresu zagospodarowania poscaleniowego,  

a określonych w zatwierdzonym decyzją projekcie scalenia gruntów, który otrzymuje 

zapewnienie finansowania ze środków publicznych.  

W myśl projektu zasada ekwiwalentności gruntów stanowi, że każdy uczestnik 

scalenia lub wymiany, z zastrzeżeniami wskazanymi w proponowanych zmianach 

przepisów art. 8 ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 ustawy, będzie otrzymywał w zamian za  

grunty dotychczas posiadane grunty o równej wartości szacunkowej. Zakłada się, iż  

od powyższej zasady istniałyby dwa wyjątki, a mianowicie że można wydzielić grunty  

o innej wartości szacunkowej, jednocześnie nieprzekraczającej różnicy 3 %, jedynie  

w przypadku gdy jest to technicznie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione. 

Dopiero w sytuacji gdy zainteresowani uczestnicy scalenia złożą zgodny wniosek  

będzie można wydzielić im grunty o innej wartości szacunkowej stosując dopłaty. 

Powyższe oznacza, że osoba zwiększająca obszar swojego gospodarstwa będzie 

zobowiązana wnieść dopłatę na rzecz osoby pomniejszającej obszar swojego 

gospodarstwa w pełnym zakresie, tzn. za równą wartość szacunkową gruntów  

nabytych, a nie tylko za wartość o różnicy przekraczającej 3 % (zmiana brzmienia  

art. 8 ust. 3 ustawy).  

Projekt zakłada, że grunty m.in. na cele miejscowej użyteczności publicznej  

będą wydzielane z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (zmiana 

brzmienia art. 17 ust. 1 ustawy), a nie jak dotychczas za zgodą Agencji. Dopiero w 

sytuacji gdy na terenie objętym scaleniem nie będzie gruntów Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa, to grunty na takie cele będą wydzielane z gruntów 

uczestników scalenia. Uczestnicy scalenia w drodze uchwały będą określać cele 

miejscowej użyteczności publicznej oraz procentową wielkość zmniejszenia wartości 

należnych im gruntów (zmiana brzmienia art. 17 ust. 2 ustawy), co będzie stanowiło 

ochronę ich prawa własności do gruntów objętych scaleniem. 

Zgodnie z projektem wyłączenie ze spraw dotyczących scaleń lub wymian 

gruntów przepisów art. 145, 154, 155 i 156 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, będzie następowało w przypadku gdy wniosek został złożony po 

upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub 

wymiany gruntów stała się ostateczna (zmiana brzmienia art. 33 ustawy). Należy 

wskazać, że eliminacja z obrotu prawnego decyzji lub części decyzji o zatwierdzeniu 

projektu scalenia lub wymiany gruntów uzasadniona fragmentaryczną trafnością 

wniosków wniesionych przez nielicznych uczestników postępowania, a często już ich 

następców prawnych, pozostaje w sprzeczności z celami scalenia i utrwala stan 

niepewności prawnej dla wielu podmiotów.  
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Propozycja Rady Ministrów 

 

Dotychczas, zgodnie z przepisami jedynie dwóch tzw. „specustaw”,  

a mianowicie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.  

Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963, z późn. zm.), inwestor może 

nabywać nieruchomości, poza obszarem inwestycji, w celu dokonania wydzielania 

tych nieruchomości w postępowaniu scaleniowo-wymiennym.  

Zawarte w projekcie zmiany umożliwią pozyskanie gruntów w drodze 

postępowania scaleniowego przez inwestora jedynie w przypadku zgodnego wniosku 

inwestora i zainteresowanych uczestników scalenia. Wówczas zainteresowanym 

uczestnikom scalenia będzie wydzielać się grunty o niższej wartości szacunkowej za 

grunty dotychczas posiadane stosując dopłaty, które będzie uiszczał inwestor. 

Dopłaty przysługiwałyby z tytułu zmniejszenia uczestnikom scalenia należnej 

wartości szacunkowej o część, której wartość szacunkowa odpowiada stosunkowi 

wartości szacunkowej gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji celu 

publicznego do wartości wszystkich scalanych gruntów. Powyższe dotyczy 

przypadku gdy inwestor nie posiada gruntów na obszarze scalenia lub posiada 

grunty poza terenem inwestycji na obszarze scalenia w ilości niewystarczającej na 

wydzielenie jego gruntów na terenie inwestycji. 

Zdaniem Rady Ministrów instytucje scaleń gruntów należałoby wykorzystać 

również do pozyskiwania gruntów przez inwestora dla realizacji inwestycji celu 

publicznego nawet gdy brak jest zgodnego wniosku inwestora i uczestników 

scalenia. Powyższe oznacza, że wydzielenie gruntów niezbędnych do realizacji 

takich inwestycji następowałoby z gruntów wszystkich uczestników scalenia, którzy 

otrzymywaliby odpowiednie dopłaty pieniężne od inwestora. Wprowadzenie takiej 

regulacji spowodowałoby jednocześnie konieczność zmiany brzmienia art. 8 ust. 1 

ustawy. Należy wskazać, że na mocy decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia 

gruntów inwestor jako uczestnik scalenia stawałby się właścicielem gruntów  

w granicach, w których realizowana będzie inwestycja celu publicznego. Tego typu 

rozwiązanie dąży do pełnej realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości  

i solidarności społecznej, gdyż negatywne skutki procesu inwestycyjnego zostaną 

rozłożone na większą liczbę podmiotów niż ma to miejsce w postępowaniu 

wywłaszczeniowym, które w pierwszej kolejności dotyka podmiotów posiadających 

grunty na obszarze planowanej inwestycji. Powyższe rozwiązanie nie narusza 
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również istoty prawa własności, gdyż wydzielenie gruntów niezbędnych do realizacji 

inwestycji następuje proporcjonalnie z gruntów wszystkich uczestników scalenia i ma 

miejsce jedynie w przypadku inwestycji celu publicznego oraz następuje za 

wypłaceniem słusznego odszkodowania (dopłaty pieniężne).   

Za powyższym przemawia fakt, że dotychczasowy sposób nabywania gruntów 

dla realizacji inwestycji celu publicznego wymaga dokonywania dużej ilości podziałów 

nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

konieczność nabywania pozostałych części nieruchomości, które nie nadają się do 

prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, jeżeli wywłaszczeniem są 

objęte części nieruchomości. W efekcie końcowym w postępowaniu 

wywłaszczeniowym często należy nabywać większy obszar gruntów pod realizację 

inwestycji celu publicznego niż określony granicami tej inwestycji. Ponadto  

nabywanie gruntów dla realizacji inwestycji celu publicznego w postępowaniu 

wywłaszczeniowym nie minimalizuje negatywnych skutków realizacji takiej inwestycji  

na strukturę przestrzenną gospodarstw rolnych. W trakcie realizacji takich projektów  

dla wielu gospodarstw rolnych, których grunty znalazły się na obszarze negatywnego 

oddziaływania inwestycji, wiąże się to z uciążliwościami w prowadzeniu gospodarstw 

polegającymi np. na wydłużeniu dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a nawet na  

braku dostępu do drogi publicznej.  

Wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Radę Ministrów w rezultacie 

prowadziłoby do pozyskiwania gruntów niezbędnych na realizację inwestycji celu 

publicznego oraz zlikwidowania dezorganizującego wpływu takiej inwestycji na 

przestrzeń rolniczą w ramach jednego postępowania jakim jest postępowanie 

scaleniowe lub wymienne. Ponadto, należy wskazać, że propozycje wskazane przez 

Radę Ministrów sprawdziły się już w wielu krajach europejskich takich jak: Francja, 

Niemcy, Holandia. 

 

Podsumowując 

Rząd mimo zasadniczej pozytywnej oceny rozwiązań zawartych  

w przedłożonym projekcie zwraca uwagę na rozważenie zaleceń i wątpliwości 

Rady Ministrów wyrażonych w niniejszym Stanowisku, z uwzględnieniem 

propozycji Rady Ministrów. 
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