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      RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     
 

              VI kadencja 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  ROLNICTWA  I  ROZWOJU WSI  
 

ORAZ  KOMISJI  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 

I POLITYKI REGIONALNEJ 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 4284). 

 Marszałek Sejmu – na podstawie  art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1  Regulaminu Sejmu – po   
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 7 czerwca  2011 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej  do pierwszego czytania. 

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz  rozpatrzeniu tego projektu  
ustawy  na  posiedzeniu  w dniu 29  czerwca  2011 r.  

wnoszą: 
 

W y s o k i   S e j m  u c h w a l i ć  raczy   załączony projekt ustawy. 
 
 
 
Warszawa, dnia 29 czerwca  2011 r. 
 
    
          

  Przewodniczący Komisji                     Przewodniczący Komisji  
Samorządu Terytorialnego     Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
  i Polityki Regionalnej         

       
      (-) Bronisław Dutka                             (-) Leszek Korzeniowski 
 
          Sprawozdawca 
 
                (-) Krzysztof  Jurgiel   
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Projekt 
 
 
 

USTAWA 
z dnia    2011 r. 

 
o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 w brzmie-
niu: 

„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 gospo-
darstwa rolnego w stosunku do gruntów zabudowanych; 

4) właścicielu – rozumie się przez to również posiadacza samoistnego; 
5) uczestniku scalenia – rozumie się przez to właściciela bądź użytkowni-

ka gruntu położonego na obszarze scalenia lub wymiany, a w przypad-
ku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek sa-
morządu terytorialnego także podmiot gospodarujący tymi gruntami; 

6) wsi – rozumie się przez to również miasto; 
7) Agencji – rozumie się przez to Agencję Nieruchomości Rolnych; 
8) pracach scaleniowych – rozumie się przez to prace i czynności niezbęd-

ne do: 
a) wszczęcia postępowania scaleniowego, 
b) prowadzenia postępowania scaleniowego, 
c) ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu pro-

jektu 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: 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 

1206, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 
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a) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestni-
ków scalenia, 

b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych 
urządzeń melioracji wodnych, 

c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów 
rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną grun-
tów.”; 

2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Postępowanie scaleniowe, postępowanie wymienne oraz zagospodarowanie 

poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu ad-
ministracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeże-
niem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2.”; 

3) uchyla się art. 34. 
 

Art. 2.  
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 



Minister Spraw Tagranicznych

DPUE-920- - I l lar l

Śl"i - ,1\Ą l,1
dot.: RRV/-015-1231201 1 z dn. 30.06.2011 r.

Warszawą dnia \ lipca 201i r.

Pan
Leszek Korzeniowski
Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Rorwo;lu Wsi
Sejm RP

opinia o zgodności z p!.awern Unii Europejskiej posełskiego projektu ustawy o enignie
ustawy o scalaniu i wymianie gruntÓw zaw{,rtego w sprawozdaniu Komisji Rolnictwa i
Rozwoju łYsi z dnia 29 czerwca 2011 r" (druk nr 4374)' wyrużona na podstawie art. 13
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4wrześnta1997 r. o działach administracji rządowej @z. U. z
?007 r. Nr 65, poz. 437 z pÓźm. 7,m.) w rwiązku z art. 42 usŁ 4 Regulaminu Sejmu przez
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w {Inii
Europejskiej

Sz anowny F anie Przew c dnicz ącyl,

w m,llry)an z przedstawionym Sprawozdanięm Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (druk nr
437 4) uprzejmie przedstarviam następującą opinię:

Projekt ustaw"v o znrianie ustawy o scalaniu i rvy.rnianie gnuntÓw nie jest objęty prawern

Unii Europejskiej.

Z powazaniem,

Do wiadomości:
Pan Marek Sawicki
Minister Rolnicrw'a i Rozwoiu Wsi

Poosekretarz
Mariej SzP
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