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Instrumenty prawne poprawy struktury obszarowej  

gospodarstw rolnych w RP (obowiązujące w większości krajów UE) 

Stan obecny. 

Obrót cywilno-prawny: 

 

-Sprzedaż  

 

-Dziedziczenie 

 

-Darowizny 

 

-Dzierżawy między 

osobami fizycznymi 

 

-Inne-np. zamiana, 

dzierżenie 

Metody administracyjno-

prawne (wyłącznie) 

 

np. Scalanie i wymiana 

gruntów 

Szczególne regulacje: 

 

-ustawa z dnia 19.10.91 r.  

o gospodarowaniu gruntami 

rolnymi Skarbu Państwa 

(restrukturyzacja sektora 

państwowego w rolnictwie) 

 

-  ustawa z dnia z dnia 

11.04.2003 r. o kształtowaniu 

ustroju rolnego (ingerencja w 

obrót cywilno-prawny – prawo 

pierwokupu) 





DEKRET 

RADY REGENCYJNEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO 

w przedmiocie przepisów tymczasowych o Urzędach Ziemskich. 

(Dz. U. z 1918 r nr 11 poz. 22) 
 

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO postanowiliśmy i stanowimy, co następuje: 

Do czasu wydania przez sejm ustawy o urzędach ziemskich zastosowanie mieć będą przepisy do 

niniejszego dołączone. 

Dan w Warszawie, dnia 11 października 1918 roku. 

 

Przepisy tymczasowe o urzędach ziemskich.  

Dział I  

Organizacja i zakres działania urzędów ziemskich. 

 

Art. 1. Celem wykonywania zarządu spraw ziemskich, należących do zakresu działania Ministerstwa 

Rolnictwa i Dóbr Koronnych i rozstrzygania sporów w zakresie tego zarządu, powołane zostają Urzędy 

Ziemskie. 

Art. 2. W szczególności do zakresu działania Urzędów Ziemskich należą: sprawy dotyczące regulowania 

struktury gospodarstw rolnych, scalania gruntów, układu służebności, podziału gruntów wspólnych, 

meljoracji rolnych i regulowania obrotu ziemią, - wszelkie sprawy, jakie z mocy ustaw obowiązujących 

należały do kompetencji urzędów włościańskich wszystkich stopni, o ile nie zostały przekazane innym 

władzom, oraz te sprawy, jakie będą Urzędom Ziemskim przekazane przez ustawę lub rozporządzenie, 

albo polecenie rządowe. 

... 

Art. 31. Przy postępowaniu regulacyjnem (scalaniu gruntów, układzie służebności i t. p. regulowaniu 

struktury gospodarstw rolnych) przygotowanie sprawy, sporządzenie projektu i przedłożenie go do 

zatwierdzenia należy do Komisarzy Ziemskich; rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów oraz 

rozporządzenie o wykonaniu zatwierdzonych planów należy do Komisji Ziemskiej Okręgowej, a w 

wypadkach odwołania się stron od decyzji Komisji Ziemskiej Okręgowej - do Głównej Komisji Ziemskiej. 



Art. 7. Przy scalaniu gruntów należy jednocześnie przeprowadzić z urzędu: 

a) likwidację wszelkich służebności; 

b) podział wspólnot gruntowych lub, o ile ze względów gospodarczych lub 

topograficznych podział ich pomiędzy współwłaścicieli jest niepożądany - 

uregulowanie ich użytkowania; 

c) wyprostowanie granic poszczególnych jednostek administracyjnych lub ich 

części; 

d) wydzielenie gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej; 

e) meljoracje scalanych gruntów niezbędne do ich racjonalnego 

zagospodarowania; 

f) regulację dróg, dojazdów przez doprowadzenie ich do stanu używalności; 

 g) parcelację sąsiadujących majątków w granicach ustawy o reformie rolnej, 

jeżeli tego wymagają potrzeby gospodarcze scalanych gruntów; 

h) ustalenie ogólnego planu rozbudowania tworzącej się na podstawie scalania 

jednostki administracyjnej. 



  
 Art. 8. Służebności, które wobec scalenia gruntów stały się zbędne 

(służebności przejazdu, przechodu, spuszczania i czerpania wody, 

przegonu i t. p.), zostają przy scaleniu zniesione. 

  Art. 9. Wdrożenie i przeprowadzenie scalenia gruntów oraz wydanie 

orzeczenia, zatwierdzającego scalenie, należy do urzędów ziemskich. 

Prawomocne orzeczenie urzędów ziemskich w postępowaniu 

scaleniowem, jako też zatwierdzone przez te urzędy ugody, mają moc 

prawną orzeczeń i ugód sądowych, względnie administracyjnych, o ile 

chodzi o sprawy administracyjne. Wykonanie tych orzeczeń, względnie 

ugód, należy do właściwych władz. Uzgodnienie dokumentów 

katastralnych z wynikami scalenia należy do władz katastralnych. 

  



  
  Art. 10. Techniczne prace scaleniowe będą wykonywane przez 

personel techniczny urzędów ziemskich lub przez mierniczych, 

uprawnionych do wykonywania zawodu na mocy ustawy z dnia 15 lipca 

1925 r. o mierniczych przysięgłych (Dz. U. R. P. Nr 97, poz. 682). 

Wszyscy mierniczowie przy wykonywaniu prac scaleniowych podlegają 

nadzorowi Ministra Reform Rolnych. W razie wykonywania tych prac 

niezgodnie z niniejszą ustawą lub rozporządzeniami, przepisami i 

zarządzeniami Ministra Reform Rolnych mierniczowie ci niezależnie od 

ewentualnej odpowiedzialności, przewidzianej w ustawie z dnia 15 lipca 

1925 roku o mierniczych przysięgłych, mogą być przez Ministra Reform 

Rolnych pozbawieni uprawnienia do wykonywania prac scaleniowych. 

 

. 

 

  





Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. w sprawie dostosowania do warunków powstałych 

w związku z wojną zasad postępowania scaleniowego, przewidzianego w ustawie z 

dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.

 

 

 

 

Lata 1944 – 1947 – Okres „reform rolnych”: 

Dekret z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej 

Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na 

obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska 

 

 

Art. 4. Postępowanie scaleniowe, wszczęte przed 1 września 1939 r. 

na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów, a nie 

zakończone, prowadzi się w dalszym ciągu w myśl przepisów tejże 

ustawy ze zmianami, określonymi w art. 5-7. 

(decydowały fazy postępowania zrealizowane do zakończenia wojny) 

 

 



Art. 1.  1. Grunty mogą być poddane wymianie w trybie niniejszego 

dekretu, gdy wymagają tego względy racjonalnej gospodarki rolnej lub 

leśnej, jak również w celu zapewnienia prawidłowej zabudowy. 

 

Dekret regulował sprawy tworzenia warunków przestrzennych do 

funkcjonowania zakładanych wówczas spółdzielni produkcyjnych 

 



W celu polepszenia warunków dla przyśpieszenia rozwoju produkcji rolnej - stanowi się, co następuje: 

 

Art. 1. 1. Grunty rozdrobnione, znajdujące się w szachownicy oraz grunty nadmiernie zwężone lub 

wydłużone albo tworzące enklawy i półenklawy mogą być poddane scaleniu. 

2. Scaleniem obejmuje się równocześnie grunty położone w jednej lub kilku wsiach. 

3. Grunty pod zabudowaniami nie mogą być objęte scaleniem bez zgody ich właściciela (samoistnego 

posiadacza). 

Art. 2. W przypadku gdy dla racjonalnego ukształtowania gruntów należących do jednostek gospodarki 

uspołecznionej zachodzi konieczność zmiany położenia tych gruntów, może być przeprowadzona ich 

wymiana na grunty indywidualne gospodarstw rolnych. Wymianą tą mogą być również objęte grunty z 

zabudowaniami, jeżeli zabudowania znajdujące się na gruntach należących do jednostek gospodarki 

uspołecznionej nadają się do użytkowania. 

Art. 3. 1. Każdy uczestnik scalenia lub wymiany (właściciel lub samoistny posiadacz gruntów) 

otrzymuje, w zamian za grunty posiadane przed scaleniem lub wymianą, grunty w zasadzie o równej 

wartości szacunkowej. 

2. Jeżeli w celu racjonalnego ukształtowania gruntów państwowych następuje ich wymiana na grunty 

nie stanowiące własności Skarbu Państwa (art. 2), dopuszcza się w szczególnych przypadkach 

wydzielenie gruntów państwowych o wartości szacunkowej wyższej, a gdy nie ma możności 

wydzielenia pełnego ekwiwalentu w gruntach państwowych stosuje się dopłaty pieniężne. 

 



W wyniku zmienionych zasad polityki wobec wsi (tzw. Porozumienia 

Ustrzycko – Rzeszowskie) uchwalona została nowa ustawa  

 

Cele: 

Art. 1. Scalanie gruntów ma na celu poprawę struktury obszarowej 

gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, 

dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji 

wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.  

 

Powiązanie z systemem planowania przestrzennego (od 1989r.): 

Art. 20. 1. Projekt scalenia lub wymiany gruntów powinien uwzględniać 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

 





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; 

4) właścicielu - rozumie się przez to również posiadacza samoistnego; 

5) uczestniku scalenia - rozumie się przez to właściciela bądź użytkownika gruntu położonego na obszarze scalenia 

lub wymiany, 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) Agencji - rozumie się przez to Agencję Nieruchomości Rolnych; 

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, 

c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę 

mechaniczną gruntów. 

USTAWA 

z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  

zmiana od 21.09.2011 (Dz. U. Nr 185 poz. 1097) 



USTAWA 

z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  

zmiana od 21.09.2011 (Dz. U. Nr 185 poz. 1097) 

Art. 3. 1. Postępowanie scaleniowe, postępowanie wymienne oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i 

wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z 

zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2. 

2.Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na 

projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni 

projektowanego obszaru scalenia. 

3. Odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego następuje w drodze decyzji starosty. 

4. Prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych 

przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd 

do realizacji tych zadań. 

5. W finansowanie prac, o których mowa w ust. 4, oraz w finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być 

włączone: 

1)publiczne środki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 

116, poz. 1206, z późn. zm.) oraz 

2) inne środki publiczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427). 

6. W finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone środki państwowych funduszy celowych oraz 

środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli jest to zgodne odpowiednio z ich regulaminami bądź 

właściwością. 

7. W pokrywaniu kosztów przeprowadzania postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz zagospodarowania 

poscaleniowego mogą uczestniczyć właściciele gruntów objętych postępowaniem na zasadach ustalonych przez starostę w 

projekcie, o którym mowa w art. 10 ust. 1. 

 





Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i 

wymianie gruntów (druk nr 827) – założenia 

-wprowadzenie pojęcia „inwestora” 

-usunięcie tzw. wyłączeń przedmiotowych 

-dookreślenie zasad przekształcania granic gruntów zabudowanych 

-przywrócenie wojewody jako organu wyższego stopnia w stosunku do 

starosty w sprawach z zakresu scaleń i wymian gruntów 

-rozszerzenie katalogu przypadków wszczęcia, prowadzenia i finansowania 

scaleń gruntów z urzędu 

-zmieniona zasada (definicja) ekwiwalentności 

-rola gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych 

-rola uczestników scalenia w określaniu celów miejscowej użyteczności 

publicznej  

-ograniczenie możliwości wzruszania ostatecznych decyzji w trybach 

nadzwyczajnych  

 



1. Uzgodnienia 

wewnątrzresortowe 

Przekazanie przez KPRM projektu ustawy  

w celu przygotowania stanowiska Rządu 

25.10.2012 r. 

Rozpatrzenie projektu stanowiska 

przez Stały Komitet Rady Ministrów 

Skierowanie projektu stanowiska 

do uzgodnień międzyresortowych 

oraz RCL 

Skierowanie projektu stanowiska 

na posiedzenie Rady Ministrów  

2. Akceptacja projektu  

przez kierownictwo Ministerstwa 

(koniec listopada 2012?) 

Przyjęcie stanowiska przez Radę Ministrów  

i skierowanie do Sejmu RP  

Brak stanowiska Rządu  

nie wstrzymuje  

procesu legislacyjnego 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 

(druk nr 827) – aktualny stan prac legislacyjnych w administracji rządowej  



Postępowanie administracyjne 

Obecnie Proponowane 

Organ I instancji 

Organ II instancji 

Starosta Starosta 

SKO Wojewoda 

Kontrola sądowo - administracyjna 

WSA 

NSA 

WSA 

NSA 

Tryby nadzwyczajne 

SKO Wojewoda 

SKO Minister  

Tryby zwyczajny 



 Katalog dostępnych działań określony został w art. 15-45 projektu 
rozporządzenia w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) 

 
• Działania szkoleniowe i doradcze (art. 15 i 16) 
• Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (art.17) 
• Inwestycje w środki trwałe (art.18) 
• Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 

żywiołowych oraz wprowadzanie działań zapobiegawczych (art.19) 
• Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej (art.20) 
• Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art.21) 
• Działania związane z leśnictwem i lasami (art. 22-27, 35) 
• Tworzenie grup producentów (art.28) 
• Działania rolnośrodowiskowe i z zakresu dobrostanu zwierząt (art.29-

31, 34)  
• Płatności ONW (art.32) 
• Współpraca (art.36) 
• Zarządzanie ryzykiem (art.37-40) 
• LEADER (art.41- 45) 

 
 
 

Działania programów rozwoju obszarów wiejskich 
Perspektywa 2014-2020 



 

 

 

Art. 18 Inwestycje w środki trwałe 

Artykuł 18 projektu rozporządzenia EFRROW 
Wsparcie w ramach tego działania obejmuje materialne lub niematerialne inwestycje, 
które: 
a) poprawiają ogólną efektywność gospodarstwa rolnego; 
b) dotyczą przetwarzania, wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych 
objętych załącznikiem I do Traktatu lub bawełny. Wynikiem procesu produkcyjnego może 
być produkt nieuwzględniony we wspomnianym załączniku; 
c) dotyczą infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa, w tym 
dostępu do gruntów rolnych i leśnych, scalania i poprawy gruntów, dostaw energii i 
gospodarki wodnej; lub 
d) są inwestycjami nieprodukcyjnymi związanymi z wypełnianiem zobowiązań rolno- i 
leśnośrodowiskowych, ze stanem ochrony różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk 
lub podwyższającymi użyteczność publiczną obszaru Natura 2000 lub innego obszaru o 
wysokiej wartości przyrodniczej, który zostanie określony w programie. 



Obecny system instytucjonalny scaleń gruntów z wykorzystaniem środków UE 

stan prawny na rok 2012 – z wyjątkiem scaleń gruntów związanych z budową autostrad 

Samorząd 

Województwa 

z udziałem 

Biuro Geodezji 

Terenów Rolnych 

Starosta:  

1. Wnioskodawca- beneficjent 

pomocy 

2. Organ właściwy                    

w sprawach scalania 

gruntów / katastru 

nieruchomości 

Wojewoda 

Budżet państwa 

Marszałek Województwa 

Agencja Restrukturyzacji            

i Modernizacji Rolnictwa 

porozumienie 

zwrot środków  

do budżetu państwa 

Zwrot części 

pochodzących                 

z EFRRROW          

(max. 75%) 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

Decyzja o przyznaniu 

pomocy 
Wniosek o płatność 

Zlecenie płatności 

Przekazanie 

środków 

Minister Finansów 

Wniosek o 

przyznanie/zape-

nienie 

finansowania z 

rezerwy celowej 

budżetu państwa 

Decyzja o 

przyznaniu/zape-

wnieniu 

finansowania z 

rezerwy celowej 

budżetu państwa 

Zagospodarowanie 

poscaleniowe 



Kwiecień 2005 

•  organ administracji publicznej właściwy w sprawie 

scaleń i wymian gruntów 

• beneficjent pomocy w rozumieniu przepisów UE w 

nowym okresie programowania 

• wysokość wsparcia – stawki regionalne a krajowe 

• cele wsparcia – wskaźniki rezultatu i produktu 

• rola biur geodezji i terenów rolnych / „biur ds. 

rozwoju obszarów wiejskich” ? 

 

 

Kwestie otwarte do dyskusji:  



Kwiecień 2005 

 

Dziękuję za uwagę! 
 


