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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej 

niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych 

 
(druk nr 586) 

 
 
 

USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1912) 

 

Art.  1. 

1. Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w 

rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów 

i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic 

nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) gruntach - rozumie się przez to nieruchomości rolne, grunty leśne, w tym przeznaczone 

na inwestycje celu publicznego, grunty pod wodami, drogami i obszarami 

kolejowymi; 

2) gruntach zabudowanych - rozumie się przez to grunty pod budynkami, a także obszary 

do nich przyległe, w tym podwórza, umożliwiające właściwe wykorzystanie 

budynków; 

3) rozłogu gruntów - rozumie się przez to rozmieszczenie gruntów gospodarstwa rolnego 

w stosunku do gruntów zabudowanych; 

<3a) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu 

art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 

740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509), w którym powierzchnia gruntów rolnych lub 

leśnych jest nie mniejsza niż 1 ha;> 

4) właścicielu - rozumie się przez to również posiadacza samoistnego; 
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5) uczestniku scalenia - rozumie się przez to właściciela, użytkownika gruntu położonego 

na obszarze scalenia lub inwestora, a w przypadku gruntów stanowiących własność 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także podmiot gospodarujący 

tymi gruntami; 

6) wsi - rozumie się przez to również miasto; 

7) Krajowym Ośrodku - rozumie się przez to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 

8) pracach scaleniowych - rozumie się przez to prace i czynności niezbędne do: 

a) wszczęcia postępowania scaleniowego, 

b) prowadzenia postępowania scaleniowego, 

c) ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia; 

9) zagospodarowaniu poscaleniowym - rozumie się przez to określone w decyzji o 

zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umożliwiające objęcie w posiadanie 

przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego 

gruntów, polegające na: 

a) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz 

dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, 

b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji 

wodnych lub innych urządzeń wodnych, 

c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych 

umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów; 

10) inwestorze - rozumie się przez to podmiot realizujący lub zamierzający realizować 

inwestycję celu publicznego na obszarze scalenia. 

 

Art.  7. 

1. Wszczęcie postępowania scaleniowego lub wymiennego następuje w drodze postanowienia 

starosty. 

2. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego w szczególności 

powinno zawierać: 

1) określenie granic i powierzchni obszaru scalenia lub wymiany gruntów; 

2) wykaz uczestników scalenia lub wymiany gruntów; 

3) przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych lub wymiennych. 

[3. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego odczytuje się na zebraniu 

uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a ponadto wywiesza się je na okres 14 dni 



- 3 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz 

na tablicach ogłoszeń we wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia. 

4. Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, postanowienie o wszczęciu 

postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.] 

<3. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz postanowienie organu 

wyższego stopnia wydane na skutek złożenia zażalenia na postanowienie o wszczęciu 

postępowania scaleniowego podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie 

na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na której terenie są położone 

grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą 

obszar scalenia, i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej starostwa powiatowego, a w przypadku postanowienia organu 

wyższego stopnia – także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ten organ. 

4. Z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, postanowienie o wszczęciu 

postępowania scaleniowego oraz postanowienie organu wyższego stopnia, o których 

mowa w ust. 3, uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.> 

5. Postanowienie o wszczęciu postępowania wymiennego doręcza się uczestnikom wymiany 

na piśmie. 

6. Na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego służy zażalenie. 

 

<Art. 7a. 

1. Po wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego określa się przebieg granic 

obszaru scalenia lub wymiany gruntów. Do określania przebiegu granic obszaru 

scalenia lub wymiany gruntów stosuje się przepisy prawa geodezyjnego 

i kartograficznego dotyczące określania przebiegu granic. 

2. Starosta zawiadamia właścicieli gruntów przyległych do granic obszaru scalenia o 

miejscu i terminie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, w formie 

obwieszczenia, które wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na której 

terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, której 

grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, co najmniej na 7 dni przed tym 

terminem. 
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Art. 7b. 

1. Przed okazaniem projektu scalenia gruntów uczestnik scalenia może złożyć geodecie-

projektantowi scalenia propozycje co do sposobu wydzielenia gruntów w zamian za 

grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wymiany gruntów.> 

 

Art.  10. 

1. Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez 

starostę geodeta-projektant scalenia, przy udziale powołanej przez ten organ komisji 

pełniącej funkcje doradcze. W skład komisji wchodzą: 

1) wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest większa niż 10 osób - rada 

uczestników scalenia; 

2) przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników; 

3) przedstawiciel Krajowego Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia; 

4) przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte 

scaleniem; 

5) przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte 

scaleniem [.] <;> 

<6) przedstawiciel gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem; 

7) sołtys lub członek rady sołeckiej wsi, której grunty tworzą obszar scalenia.> 

2. Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. 

3. Starosta, na wniosek komisji, może powołać do jej składu rzeczoznawców. 

4. Grunty objęte wymianą szacują wszyscy uczestnicy wymiany według zasad określonych w 

art. 11 ust. 2-4, chyba że określą inne zasady szacowania, natomiast projekt wymiany 

opracowuje upoważniony przez starostę geodeta, przy udziale wszystkich uczestników 

wymiany. 

Art.  27. 

1. Projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu, o którym mowa 

w art. 23 ust. 2 i w art. 26, większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego 

zastrzeżeń. 

2. Projekt wymiany gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu, o którym mowa 

w art. 23 ust. 2, wszyscy uczestnicy wymiany przyjęli go bez zastrzeżeń. 

3. Projekt scalenia lub wymiany gruntów zatwierdza, w drodze decyzji, starosta. 
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4. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, poza wymogami 

określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna określać: 

[1) obszar scalenia lub wymiany gruntów;] 

<1) granice i powierzchnię obszaru scalenia lub wymiany gruntów;> 

2) terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia lub 

wymiany oraz sposoby rozliczeń, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 8, art. 14 ust. 1 

oraz w art. 23 ust. 1; 

3) przebieg granic nieruchomości w wypadkach, o których mowa w ustawie - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

Art.  28. 

[1. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów podaje się do wiadomości przez jej 

odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 

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

tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia. 

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

scalenia gruntów uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia.] 

<1. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, decyzję odmawiającą wszczęcia 

postępowania scaleniowego, decyzję o umorzeniu postępowania scaleniowego oraz 

decyzję organu wyższego stopnia w tych sprawach podaje się do publicznej 

wiadomości przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na 

której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, 

której grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, a w przypadku decyzji 

organu wyższego stopnia w tych sprawach – także w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ. 

2. Z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyzje wymienione w ust. 1, 

uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.> 

3. Decyzję o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów doręcza się uczestnikom wymiany na 

piśmie. 

4. Do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, poprzedzonej decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718). 

5. Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub 

wymiany gruntów, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje 

się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy 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. 

 

Art.  29. 

1. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stanowi tytuł do 

ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i podstawę do wprowadzenia 

uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów. Decyzja ta nie narusza 

praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed 

scaleniem lub wymianą. 

<1a. 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, o którym mowa w ust. 1, oraz wykreśla 

wzmiankę, o której mowa w art. 21 ust. 1. Jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej 

księgi wieczystej, wniosek składa się do istniejącego zbioru dokumentów. 

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

zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, wypisy i wyrysy z operatu 

ewidencyjnego dla poszczególnych działek ewidencyjnych, a gdy jest to niezbędne – 

inne dokumenty stanowiące podstawę do ujawnienia tych zmian. 

1c. Za dokonanie wpisów na podstawie ust. 1a nie uiszcza się opłat sądowych.> 

2. Obciążenia wpisane do ksiąg wieczystych przenosi się z gruntów poddanych scaleniu lub 

wymianie na grunty wydzielone w wyniku scalenia lub wymiany. 

 

[Art.  31. 

O terminach zebrań uczestników scalenia, o wyłożeniu do publicznego wglądu wyników 

oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, 

o terminie okazania projektu scalenia gruntów - starosta zawiadamia uczestników 
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postępowania przez obwieszczenie lub w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, 

sposób publicznego ogłaszania.] 

<Art. 31. 

Starosta zawiadamia o miejscu i terminie: 

1) zebrań uczestników scalenia, 

2) wyłożenia do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, 

ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, 

3) w których można składać propozycje co do sposobu wydzielenia gruntów w zamian 

za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji, 

4) okazania projektu scalenia gruntów, 

5) okazania stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia gruntów – w przypadku 

jej wykonania 

– w formie obwieszczenia, które wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na 

której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, 

której grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, co najmniej na 7 dni 

przed tym terminem.> 

<Art. 31a. 

1. Zebranie uczestników scalenia oraz wykonywanie prawa głosu może odbywać się z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie o zebraniu uczestników 

scalenia zawiera dodatkowo informacje o sposobie uczestnictwa i wykonywania 

prawa głosu.> 

Art.  33. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

<1a. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny gruntów tworzących obszar 

scalenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania 

scaleniowego oraz wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów. 

1b. Przez nieuregulowany stan prawny gruntów tworzących obszar scalenia należy 

rozumieć sytuację, w której: 

1) dotychczasowy właściciel gruntów nie żyje i nie przeprowadzono postępowania 

spadkowego lub nie zostało ono zakończone; 
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2) nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe do gruntów, ze 

względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów. 

1c. Przez nieujawniony stan prawny gruntów tworzących obszar scalenia należy 

rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia 

uczestników scalenia nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w 

szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela gruntów. 

1d. Przepisy ust. 1a–1c stosuje się odpowiednio do gruntów przyległych do granic 

obszaru scalenia.> 

[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 decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stała się 

ostateczna, upłynęło 5 lat.] 

<2. Nie stwierdza się nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany 

gruntów, jeżeli od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, upłynęło 5 lat.> 

<3. Nie uchyla się decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów z 

przyczyn określonych w art. 145–145b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), jeżeli od 

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, upłynęły 2 lata. 

4. Odwołanie od decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów 

rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ 

właściwy do rozpatrzenia odwołania. 

5. Wojewódzki sąd administracyjny rozpatruje skargę w przedmiocie zatwierdzenia 

projektu scalenia lub wymiany gruntów w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania 

skargi przez właściwy sąd. Jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu 

wskutek niezachowania warunków formalnych lub jej nieopłacenia, bieg terminu, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, rozpoczyna się z dniem jej opłacenia i usunięcia 

braków formalnych. 

6. Sąd administracyjny, w przypadku uwzględnienia skargi w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu scalenia lub wymiany gruntów po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 5, stwierdza wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub 

wymiany gruntów z naruszeniem prawa.> 
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<Art. 33a. 

W okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części stanu 

zagrożenia epidemicznego albo 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 2021 r. poz. 2069 i 2120) lub w okresie obowiązywania stanu 

nadzwyczajnego oraz 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 powołany przez starostę w drodze 

postanowienia zespół do spraw scaleń; w skład zespołu do spraw scaleń wchodzi 

sołtys wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, dwóch albo trzech członków rady 

sołeckiej wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, przedstawiciel Krajowego 

Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia, przedstawiciel gminy, na której terenie są 

położone grunty objęte scaleniem, oraz dwóch albo trzech właścicieli gospodarstw 

rolnych wybranych przez starostę, których grunty znajdują się na obszarze objętym 

scaleniem; do postanowienia w sprawie powołania zespołu do spraw scaleń stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 3 i 4; 

2) jeżeli liczba uczestników scalenia jest większa niż 10 osób, rada uczestników scalenia 

albo zespół, o którym mowa w art. 9 ust. 3 – w przypadku ich wybrania przed 

wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub stanu 

nadzwyczajnego, albo zespół do spraw scaleń, na zebraniu zwołanym przez starostę, 

określa w formie uchwały zasady szacunku gruntów, o których mowa w art. 11 ust. 

1, oraz wyraża w formie uchwały zgodę, o której mowa w art. 13 ust. 1; uchwały 

zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy 

liczby członków rady uczestników scalenia albo zespołu, o którym mowa w art. 9 ust. 

3, albo zespołu do spraw scaleń; przepisy art. 13 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio; 

3) 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 formie obwieszczenia, które wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu 

gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy 

ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszcza się w Biuletynie 
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Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, co najmniej 

na 7 dni przed tym terminem; 

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

wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu; 

5) do zapoznania się uczestników scalenia z wynikami ustaleń komisji rozpatrującej 

zastrzeżenia do szacunku gruntów stosuje się odpowiednio pkt 3; 

6) starosta zawiadamia o terminie objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia 

nowo wydzielonych gruntów w formie obwieszczenia, które wywiesza się na tablicy 

ogłoszeń urzędu gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz 

na tablicy ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszcza się w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, co 

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

posiadanie uważa się termin wskazany w zawiadomieniu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz. 

U. poz. 67, z późn. zm.) 

Art.  2. 

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

wydanego przez sąd prowadzący księgi wieczyste na skutek zawiadomienia właściwego 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta).] <Sąd prowadzący księgi wieczyste dokonuje 

zamknięcia ksiąg wieczystych określonych w art. 1 na skutek zawiadomienia 

właściwego starosty.> Do zawiadomienia powinien być dołączony odpis decyzji o 

zatwierdzeniu projektu scalenia lub odpowiedni wyciąg z tego dokumentu oraz 

sporządzone w toku postępowania scaleniowego dokumenty pomiarowe (mapa i rejestr). 

2.Zamknięcie ksiąg wieczystych może nastąpić również na skutek zawiadomienia wpisanych 

w nich właścicieli lub uczestników scalenia względnie wymiany gruntów, do którego 

zostaną załączone dokumenty określone w ust. 1.  

3.O utracie mocy prawnej księgi wieczystej i o jej zamknięciu sąd zawiadamia z urzędu 

wpisanego w niej właściciela nieruchomości oraz wszystkie inne osoby, na rzecz których 

figurują w księdze wieczystej jakiekolwiek wpisy.  
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USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595) 

 

Art.  40. 

1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze 

decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, 

o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w 

pkt 1-3. 

2a. W przypadku robót budowlanych prowadzonych w ramach koordynacji robót 

budowlanych, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dwóch lub więcej zajmujących pas drogowy 

może złożyć do zarządcy drogi wspólny wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, a zarządca drogi może wydać decyzję 

administracyjną o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, w której określi prawa i 

obowiązki każdego z zajmujących pas drogowy. 

2b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 1, w 

odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej i decyzji, o której mowa w ust. 2a, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku 

takiego organu - organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, 

na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

2c. Do kar, o których mowa w ust. 2b, przepisy art. 39 ust. 3ba-3d stosuje się odpowiednio. 

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. 

4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty 

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym 

https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitId=art(36(a))&cm=DOCUMENT
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zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie 

pasa drogowego przez 1 dzień. 

5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy 

rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia 

w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok 

opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa 

drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

6a. Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w pasie 

drogowym tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, o których mowa w 

art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz znaków 

informujących o formie ochrony zabytków. 

6b. Opłatę za zajęcie pasa drogowego, o której mowa w ust. 6, powiększa się, od dnia 

wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy, o wysokość opłaty reklamowej, o 

której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401). 

6c. Od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych umieszczonych w kanalizacji 

kablowej nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 5. 

<6d. Do decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ust. 1, dotyczącej zajęcia pasa 

drogowego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w zakresie 

ustanowionej w tej decyzji wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli 

decyzja dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, przepisu 

art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) nie stosuje się.> 

7. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem 

przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki 

opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień 

https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(115)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(17(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16791834_art(40)_1?pit=2021-12-09


- 13 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może 

przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 

0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 

5, nie może przekroczyć 20 zł. 

8. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, 

których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za 

zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą 

przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której 

mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, 

nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka 

opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł. 

9. Przy ustalaniu stawek, o których mowa w ust. 7 i 8, uwzględnia się: 

1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; 

2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego; 

3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; 

4) rodzaj zajęcia pasa drogowego; 

5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. 

10. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa 

drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 

1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

11. Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy 

zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W sytuacji, o 

której mowa w ust. 2a, opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala się proporcjonalnie do 

planowanego okresu zajęcia pasa drogowego przez każdego z zajmujących pas drogowy, 

wskazanego przez nich we wspólnym wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego. Ustalając opłatę, właściwy zarządca drogi uwzględnia także ustalenia 

umowy, o której mowa w art. 50a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 50a ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 

1038) i art. 59a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038). 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(50(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799844?unitId=art(50(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799842?unitId=art(59(a))&cm=DOCUMENT
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12. Za zajęcie pasa drogowego: 

1) bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 

2, 2a lub 2c, 

2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w 

umowie, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c, 

3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie, o 

której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c 

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w 

wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6. 

13. Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, oraz kary, o której mowa w ust. 12, 

wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, z 

zastrzeżeniem ust. 13a. 

13a. Opłatę roczną, o której mowa w ust. 5, za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym uiszcza się w terminie określonym w ust. 13, a za lata następne w terminie do 

dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. 

14. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a 

znajdujących się w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty 

niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i 

powierzchnię zajętego pasa drogowego. 

14a. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa 

drogowego, o którym mowa w ust. 14, oraz warunki jego przywrócenia do stanu 

poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4. 

14aa. Do decyzji, o której mowa w ust. 14a, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

14b. Za wejście w pas drogowy, o którym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia zarządcy 

drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca 

drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z ust. 12. 

15. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i 

przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
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16. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa warunki niezbędne do udzielania 

zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na cele, o których mowa w ust. 2, mając na 

względzie bezpieczeństwo użytkowania i ochronę dróg. 


