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Materiał porównawczy 

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz 

ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 

 

(druk nr  77S) 

 

 

U S T A W A  z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 703) 

Art. 8o. 

<1.> Do postępowań dotyczących wzruszenia decyzji ostatecznych wydanych na podstawie 

niniejszej ustawy nie stosuje się art. 145-145b oraz art. 154-156 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, 

w którym stała się ostateczna, decyzja o ustaleniu, które nieruchomości stanowią 

wspólnotę gruntową, ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie 

gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i 

wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. 

<2. Jeżeli z powodu, o którym mowa w ust. 1, nie można stwierdzić nieważności decyzji, 

w przypadku której spełniona jest przesłanka z art. 156 § 1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji 

publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 

908 oraz z 2019 r. poz. 861) 

Art. 33. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

2. Do postępowań dotyczących wzruszenia decyzji ostatecznych, nie stosuje się art. 145-145b 

oraz art. 154-156 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli od dnia, w którym 
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decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stała się ostateczna, 

upłynęło 5 lat. 

<3. Jeżeli z powodu, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić nieważności decyzji, 

w przypadku której spełniona jest przesłanka z art. 156 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej 

ograniczy się do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.> 

 


