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Opinia

o ustawie o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 (druk nr 1326)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa nowelizuje ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie

gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.).

Ustawa uzupełnia katalog zadań starosty związanych ze scalaniem gruntów o

zagospodarowanie poscaleniowe, które jest definiowane jako 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,

c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych

umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

Ponadto ustawa przenosi do art. 1 objaśnienie określeń ustawowych, które dotychczas

znajdował się w art. 34.

Ustawa ma wejść wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt przekazanej Senatowi ustawy był przedłożeniem poselskim.  Została złożona

do niego autopoprawka polegająca na doprecyzowaniu definicji zagospodarowania

poscaleniowego.
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Projekt był przedmiotem prac sejmowych Komisji Samorządu Terytorialnego i

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wprowadziły do ustawy szereg poprawek

redakcyjnych.

W trakcie drugiego czytana nie zgłoszono poprawek i ustawa została uchwalona przez

Sejm na 97. posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. w brzmieniu zaproponowanym przez

komisje.

III. Uwaga szczegółowa

Ustawa w art. 1 dodaje ust. 2, do którego wprowadza tzw. słowniczek wyrażeń

ustawowych. Znajdują się w nim definicje oraz skróty wyrażeń ustawowych.

Zgodnie z brzmieniem § 154 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej (ZTP), skrótu nie

wprowadza się w tym samym przepisie w którym formułuje się definicje. Na podstawie

przytoczonego przepisu ZTP przyjmuje się, że nie wolno przemieszać punktów zawierajacych

definicje z punktami zawierającymi skróty.1

Wobec powyższego właściwą techniką legislacyjną, byłoby dodanie do art. 1 dwóch

ustępów, z których pierwszy zawierałby definicje, a drugi skróty.

Michał Gil

Legislator

                                                
1 S. Wronkowska, M. Zieliński: Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Wydawnictwo sejmowe.
Warszawa 2004. s. 293.


