
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. 

ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, wprowadza do jej tekstu 

następujące poprawki: 

 

1)  w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 5 wyrazy „lub użytkownika gruntu położonego na 

obszarze scalenia oraz” zastępuje się wyrazami „, użytkownika gruntu położonego na 

obszarze scalenia lub”; 

 

2)  w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w ust. 3: 

a) w pkt 1 wyraz „niego” zastępuje się wyrazami „dotychczasowego właściciela”, 

b) w pkt 2 po wyrazie „zgody” dodaje się wyrazy „przez dotychczasowego 

właściciela”; 

 

3)  w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w ust. 3a wyraz „użytkowania” zastępuje się wyrazami 

„korzystania z”; 

 

4)  w art. 1 w pkt 3, w ust. 1 skreśla się wyrazy „, postępowanie wymienne”; 

 

5)  w art. 1 w pkt 7 w zdaniu wstępnym po wyrazach „art. 17” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu: 

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

„2a. Uczestnikom scalenia, o których mowa w ust. 2, przysługują 

dopłaty, które uiszcza gmina. Przepis art. 8 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”;”; 

 

6)  w art. 1 w pkt 7, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie ma gruntów Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa i gruntów gminy, grunty pod drogi dojazdowe do gruntów 
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rolnych lub leśnych wydziela się z gruntów uczestników scalenia, a każdemu 

z nich zmniejsza się przysługujący mu obszar gruntów o część, której wartość 

szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości szacunkowej gruntów 

przeznaczonych na wymieniony cel do wartości wszystkich scalanych gruntów.”; 

 

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

„2. Do postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 
 
 
 
 

Bogdan BORUSEWICZ 



 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2013 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o scalaniu i wymianie gruntów i uchwalił do niej 7 poprawek. 

Poprawkę nr 1 Senat wniósł do definicji uczestnika scalenia (art. 1 ust. 5 pkt 5 ustawy 

o scalaniu i wymianie gruntów). Przepis w brzmieniu uchwalonym przez Sejm łączył 

„użytkownika gruntu położonego na obszarze scalenia” i „inwestora” spójnikiem „oraz” 

oznaczającym koniunkcję. Zdaniem Senatu wymienione podmioty mogą niezależnie od siebie 

być uczestnikami scalenia, dlatego powinny w definicji występować alternatywnie, co 

odzwierciedla się spójnikiem „lub”. 

 W art. 2 w ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów określono przesłanki 

wydzielenia gruntów zabudowanych. Obecna redakcja przepisu, zdaniem Senatu, rodzi 

wątpliwość, czy warunki określone w pkt 1 i 2 (rozbiórka lub przeniesienie zabudowań 

w oznaczonym terminie albo wyrażenie zgody na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań 

w gotówce lub w innej formie) dotyczą uczestnika scalenia, który ma przejąć grunty, czy 

dotychczasowego właściciela. Senat, biorąc pod uwagę dotychczasowe brzmienie przepisu, 

uznał, że celem przepisu jest uzależnienie wydzielenia gruntów zabudowanych od rozbiórki 

dokonanej przez dotychczasowego właściciela lub wyrażenia przez niego zgody na 

rozliczenie. Dlatego uchwalił poprawkę nr 2, która jednoznacznie przesądza o takiej 

wykładni przepisu. 

Zgodnie z brzmieniem ust. 3a dodawanego do art. 3, zmiana granic nieruchomości 

zabudowanej może być dokonywana w trakcie scalenia gruntów pod warunkiem, że nie 

pogorszy to warunków użytkowania takiej nieruchomości, w szczególności dostępu do 

budynków. Przepis posługuje się wyrazem „użytkowanie” w oderwaniu od jego 

podstawowego, kodeksowego znaczenia (jest to ograniczone prawo rzeczowe określone 

w art. 252-284 Kodeksu cywilnego). Senat uznał, że z kontekstu, w jakim ów wyraz został 

użyty wynika, że ustawodawcy chodziło o korzystanie z nieruchomości, a nie użytkowanie, 

i dlatego przyjął poprawkę nr 3. 

W art. 3 ust. 1 wskazano organy właściwe w postępowaniu scaleniowym, postępowaniu 

wymiennym oraz zagospodarowaniu poscaleniowym. Przepis ten bezpośrednio odnosi się do 

wymiany gruntów. Jednocześnie na podstawie art. 5 ust. 4 przepis art. 3 ust. 1 ma 
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zastosowanie również przy wymianie gruntów. Senat dostrzegając powtórzenie normy 

prawnej w dwóch przepisach, postanowił je wyeliminować poprzez poprawkę nr 4. 

Zasadą postępowania scaleniowego jest jego ekwiwalentność, tzn. postępowanie 

scaleniowe powinno być obojętne dla wartości majątku uczestników scalenia. Zasada 

ekwiwalentności jest realizowana w pierwszym rzędzie poprzez zwrot wartości gruntów 

w naturze (art. 8 ust. 1). Ponadto ustawodawca dopuszcza w pewnych przypadkach 

wyrównanie wartości gruntów poprzez dopłaty (art. 8 ust. 2–3a). 

Na podstawie art. 17 ust. 2 możliwe jest w postępowaniu scaleniowym zmniejszenie 

obszaru gruntów uczestników scalenia o część gruntów wydzielonych na cele miejscowej 

użyteczności publicznej oraz pod drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, bez 

rekompensaty,  gdyż art. 8 ust. 1 wprost został wyłączony w zasadach rozliczenia, natomiast 

ust. 2-3a dotyczą innych sytuacji i nie da się ich zastosować w omawianym przypadku. 

Zdaniem Senatu tak ukształtowane przepisy naruszają art. 21 ust. 2 Konstytucji, który 

dopuszcza wywłaszczenie tylko za słusznym odszkodowaniem. W konsekwencji Senat 

przyjął poprawkę nr 5, nakładającą obowiązek uiszczania dopłat na gminy, które stają się na 

podstawie art. 17 ust. 3 właścicielami wydzielonych nieruchomości.  

Senat przyjmując poprawkę nr 6 ograniczył wydzielanie gruntów na podstawie art. 17 

ust. 2 do sytuacji, gdy grunty te będą przeznaczone na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 

i leśnych. Jednocześnie poprawka likwiduje możliwość wydzielania gruntów uczestników 

scalenia na cele lokalnej użyteczności publicznej, które byłyby wybierane przez samych 

uczestników scalenia. Wprowadzając tę poprawkę Senat kierował się przekonaniem, że 

wybór przeznaczenia gruntów przez uczestników scalenia, byłby nie do pogodzenia 

z obowiązującym systemem planowania przestrzennego, bowiem o zmianie sposobu 

wykorzystywania gruntów na określone cele decydują, co do zasady, organy stanowiące gmin 

(rada gminy). Ponadto zachowanie możliwości wydzielania gruntów na cele użyteczności 

publicznej określane przez samych uczestników scalenia, przy wprowadzeniu zasady 

uzyskiwania przez nich dopłat, mogłoby rodzić niebezpieczeństwo zgłaszania nadmiernych 

żądań co do przyznawanych dopłat. Natomiast ograniczenie możliwości przeznaczania 

gruntów uczestników scalenia jedynie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz 

stosowanie z tego tytułu dopłat zminimalizuje obciążanie gmin kosztami związanymi ze 

scalaniem gruntów.  
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Ustawa ogranicza terminy na wznowienie postępowania scaleniowego i stwierdzenie 

nieważności takiego postępowania. Jednocześnie na mocy art. 2 ust. 2 nakazuje umarzać 

postępowania w toku, które dotyczą decyzji sprzed 5 lat.  Zgodnie z uzasadnieniem, skrócenie 

terminów dla postepowań dotyczących wzruszania decyzji ostatecznych ma służyć pewności 

stosunków prawnych – stwierdzenie nieważności decyzji mogłoby nastąpić po upływie 

terminu zasiedzenia. Senat uznał, że dokończenie spraw, które już się toczą nie zagraża 

realizacji celów ustawy, a wydaje się lepiej realizować zasadę demokratycznego państwa 

prawnego, o którym mowa w art. 2 Konstytucji (poprawka nr 7).   

 

 

 

 

 


