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SCALENIA GRUNTÓW -  PODSTAWOWE PROCEDURY  
TECHNICZNE SCALENIA GRUNTÓW 

Etapem prac w scaleniu gruntów gdzie pojawiają się zapisane w ustawie procedury 

techniczne jest opracowanie projektu scalenia. Artykuł 14 określa, że w zamian za objęte 

scaleniem lub wymianą lasy i grunty leśne oraz sady, ogrody, chmielniki i inne uprawy 

specjalne wydziela się użytki możliwie tego samego rodzaju i tej samej jakości. Jeżeli nie jest 

to możliwe, wydziela się inne użytki i stosuje dopłatę pieniężną, odpowiadającą różnicy 

wartości drzewostanów, drzew i krzewów, a także innych części składowych gruntów. Za 

zgodą uczestnika scalenia lub wymiany można wydzielić inne użytki odpowiadające wartości 

dopłaty. 

Procedura opracowania projektu scalenia gruntów (art. 22-27) została doprecyzowana w 

zakresie zależności w stosunku do zapisów planowania przestrzennego oraz okazania i 

zażaleń do projektu. Projekt scalenia gruntów jest opracowywany przez geodetę – projektanta 

przy współpracy, członków Rady uczestników scalenia, którzy mają głos doradczy.  

W zakresie zapisów planowania przestrzennego projekt scalenia lub wymiany gruntów 

powinien uwzględniać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W aspekcie technicznym (art. 23) projekt scalenia lub wymiany gruntów określa 

proponowane granice wydzielonych gruntów oraz następujące zasady obejmowania tych 

gruntów w posiadanie zgodnie z zasadą, że:  

− plony upraw jednorocznych zbiera dotychczasowy właściciel gruntów; 

− plony upraw wieloletnich zbiera dotychczasowy właściciel gruntów w okresie do 

dnia 1 września następnego roku po zakończeniu scalenia, z tym że 

dotychczasowy właściciel gruntów powinien na ten okres zezwolić uczestnikowi 

scalenia, któremu przypadły te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru 

swoich gruntów lub dokonać rozliczeń z tego tytułu w inny sposób; 

− dotychczasowy właściciel gruntów zabudowanych, do czasu rozbiórki lub 

przeniesienia zabudowań, powinien zezwolić uczestnikowi scalenia, któremu 

przypadły te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub 

dokonać rozliczeń z tego tytułu w inny sposób; 

− sposób rozliczeń za pozostałe części składowe gruntów, które przypadły innym 

uczestnikom scalenia, został ustalony na zgodny wniosek zainteresowanych. 

 



 

Wyznaczanie na gruncie projektu scalenia 

Projekt scalenia lub wymiany wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia. 

Uczestnicy scalenia w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą 

zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu. Zastrzeżenia do projektu scalenia 

gruntów rozpatruje starosta, po zasięgnięciu opinii komisji lub rady uczestników scalenia. 

Opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów przez komisję, odbywa się w obecności 

zainteresowanych uczestników scalenia oraz przynajmniej połowy liczby członków komisji. 

W razie potrzeby komisja lub upoważnieni przez nią członkowie dokonują wizji i oględzin. 

O terminie i miejscu posiedzenia komisji oraz dokonywania oględzin powiadamia się 

zainteresowanych uczestników scalenia na piśmie lub w inny sposób przyjęty w danej 

miejscowości co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem. Nieobecność 

zainteresowanych uczestników scalenia na posiedzeniu komisji lub przy dokonywaniu przez 

nią oględzin nie ma wpływu na przebieg jej czynności, jeżeli zainteresowani uczestnicy 

zostali prawidłowo zawiadomieni i wezwani do udziału w tych czynnościach. 

Każdorazowe zmiany, wprowadzane do projektu scalenia po jego wyznaczeniu na 

gruncie i okazaniu uczestnikom scalenia, wymagają ponownego wyznaczenia na gruncie i 

okazania zainteresowanym uczestnikom (art. 26). 

Zatwierdzenie projektu scalenia gruntów może nastąpić, jeżeli po jego okazaniu, 

większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń. Projekt scalenia lub 

wymiany gruntów zatwierdza, w drodze decyzji, starosta. Poniżej zamieszczono przykład 

„Zawiadomienia” o zebraniu w celu zapoznania uczestników scalenia z zapisami projektu. 
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Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, poza wymogami 

określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna określać: 

− obszar scalenia lub wymiany gruntów; 

− terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia 

lub wymiany oraz sposoby rozliczeń,  

− przebieg granic nieruchomości w wypadkach, o których mowa w ustawie Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

Obszerne fragmenty „Decyzji” zatwierdzającej projekt scalenia zamieszczono poniżej. 



 



 



 



 



 

Źródło: dokumentacja pozyskana ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach   

 

Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów reguluje także  w art. 16. grunty rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej. Na wniosek zgłoszony na podstawie uchwały walnego 

zgromadzenia członków, wydziela się grunty stanowiące wkład członków spółdzielni jako 

jedną nieruchomość, z określeniem wielkości udziału w niej każdego z członków. Udział ten 



ustala się według szacunku porównawczego gruntów poddanych scaleniu. Na wniosek 

członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, który z niej występuje po zakończeniu 

postępowania scaleniowego, wydziela się grunty odpowiadające jego udziałowi w 

nieruchomości, przy zachowaniu zwartości kompleksu gruntów spółdzielczych. Wydzielenie 

gruntów następuje na podstawie decyzji starosty. 

Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej (art. 17), pod ulice i drogi 

publiczne oraz na wykonanie i utrzymanie albo przewidziane do takiego wykonania i utrzymania 

urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wydziela się z gruntów Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa lub gminy.  

Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie ma gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, grunty na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi 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 wymienione cele do wartości wszystkich scalanych gruntów.  

Jeśli uczestnikom scalenia  przysługują dopłaty, to są one regulowane przez gminę. Grunty 

wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzą na 

własność gminy. 

 


