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nia i wy˝ywienia przez okres pierwszych 2 miesi´cy pobytu na tym terytorium;
2) kwot´ 300 z∏otych albo jej równowartoÊç w walutach obcych na pokrycie kosztów leczenia na ka˝dy dzieƒ pobytu przez okres miesiàca od dnia
wjazdu na to terytorium.
2. Dokumentami, które mogà potwierdziç posiadanie przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, Êrodków finansowych niezb´dnych do pokrycia kosztów
zakwaterowania i wy˝ywienia, sà:
1) zaÊwiadczenie o posiadaniu Êrodków p∏atniczych
w banku majàcym siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokoÊci nie mniejszej ni˝
okreÊlona w ust. 1, potwierdzone piecz´cià i podpisem upowa˝nionego pracownika banku, wystawione najpóêniej na miesiàc przed przekroczeniem granicy;
2) orygina∏ zaproszenia, o którym mowa w art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
3) dokument potwierdzajàcy przyznanie stypendium.
3. Posiadanie Êrodków na pokrycie kosztów leczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mo˝e byç potwierdzone:
1) orygina∏em zaproszenia, o którym mowa w art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
2) dokumentem potwierdzajàcym pokrycie przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Poz. 1748 i 1749

4. Dokumentem, który mo˝e potwierdziç cel przekroczenia granicy przez cudzoziemca, o którym mowa
w ust. 1, jest zaÊwiadczenie o przyj´ciu na studia,
uczestniczeniu w badaniach naukowych lub szkoleniu.
5. W przypadku gdy z zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynika, ˝e cudzoziemiec podejmuje
studia, uczestniczy w badaniach naukowych lub szkoleniu na zasadach odp∏atnoÊci, jest wymagany tak˝e
dowód wniesienia op∏aty za pierwszy rok nauki lub za
ca∏y okres nauki, gdy jest krótszy ni˝ rok, albo potwierdzenie posiadania Êrodków w wysokoÊci wystarczajàcej do uiszczenia op∏aty, wynikajàcej z tego zaÊwiadczenia.
§ 6. W przypadku gdy cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza
posiadanie Êrodków finansowych w walucie obcej, do
przeliczenia jej na walut´ polskà stosuje si´ Êredni
kurs tej waluty og∏oszony przez Narodowy Bank Polski
w ostatnim dniu roboczym poprzedzajàcym wjazd cudzoziemca na to terytorium.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.2)
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
———————
2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie wielkoÊci Êrodków niezb´dnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczajàcych granic´ Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu dokumentowania ich posiadania (Dz. U. Nr 91, poz. 815), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

1749
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 paêdziernika 2003 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 65, poz. 595) og∏asza si´ w za∏àczniku do

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
(Dz. U. Nr 11, poz. 80), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy
o scalaniu gruntów (Dz. U. Nr 10, poz. 55),
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2) ustawà z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163)

z chwilà wydania decyzji
o scaleniu.

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa, LeÊnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 20 paêdziernika 1989 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego
tekstu ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 58, poz. 349), z zastosowaniem ciàg∏ej numeracji artyku∏ów, ust´pów i punktów,

2. Je˝eli scaleniem gruntów
obj´to mniej ni˝ po∏ow´
ogólnej powierzchni danej
nieruchomoÊci, ksi´ga wieczysta za∏o˝ona dla tej nieruchomoÊci po dniu 1 stycznia 1947 r. nie traci mocy
prawnej.”,

3) ustawà z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627),
4) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
5) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r.
Nr 208, poz. 1763),
6) ustawà z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 81, poz. 875),
7) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923),

2) w art. 2 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „lub orzeczenia o wymianie gruntów albo te˝ odpowiednie wyciàgi
z tych dokumentów” zast´puje si´ wyrazami: „lub odpowiedni wyciàg z tego dokumentu oraz sporzàdzone w toku post´powania scaleniowego dokumenty pomiarowe (mapa i rejestr)”,
3) w art. 3 wyrazy: „równie˝ na wniosek
organu wymienionego w art. 2 ust. 1”
zast´puje si´ wyrazami: „z urz´du”.
Art. 30. W art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
„2. Podzia∏ wspólnoty gruntowej nast´puje wy∏àcznie w razie obj´cia jej
gruntów scaleniem, za zgodà bezwzgl´dnej wi´kszoÊci osób uprawnionych do udzia∏u w tej wspólnocie.””

8) ustawà z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta∏towaniu
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592)

„Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 1 paêdziernika 2003 r.

2) art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o scalaniu gruntów (Dz. U. Nr 10,
poz. 55), które stanowià:

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 28—30 i 33 ustawy z dnia 26 marca 1982 r.
o scalaniu gruntów (Dz. U. Nr 11, poz. 80), które
stanowià:
„Art. 28. Post´powanie scaleniowe lub wymienne, prowadzone w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy, podlega zakoƒczeniu wed∏ug dotychczasowych przepisów.
Art. 29. W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiàg wieczystych (Dz. U. Nr 11, poz. 67, z 1962 r.
Nr 39, poz. 169 i z 1968 r. Nr 3, poz. 13)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. 1. Prowadzone
dotychczas
ksi´gi wieczyste nieruchomoÊci ziemskich obj´tych
post´powaniem scaleniowym tracà moc prawnà
i
podlegajà
zamkni´ciu

„Art. 2. W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiàg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. 67, z 1962 r. Nr 39,
poz. 169, z 1968 r. Nr 3, poz. 13 oraz
z 1982 r. Nr 11, poz. 80) art. 1 otrzymuje
brzmienie:
„Art. 1. 1. Prowadzone dotychczas ksi´gi
wieczyste,
za∏o˝one
przed
dniem 1 stycznia 1947 r. dla nieruchomoÊci ziemskich obj´tych
post´powaniem scaleniowym
lub wymianà gruntów, tracà
moc prawnà i podlegajà zamkni´ciu z chwilà podj´cia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu
projektu scalenia lub wymiany
gruntów.
2. Ksi´gi wieczyste za∏o˝one po
dniu 1 stycznia 1947 r. dla nieruchomoÊci ziemskich obj´tych
scaleniem lub wymianà gruntów nie tracà mocy prawnej, je-
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˝eli uwidoczniony w nich stan
jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów.”

art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.,

Art. 3. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy i niezakoƒczonych do tego czasu decyzjà ostatecznà
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.”

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 czerwca 1989 r.”;

7) art. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 875), który stanowi:

3) art. 60 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163),
który stanowi:
„Art. 60. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
1989 r.”;
4) art. 71 ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627), który stanowi:
„Art. 71. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
5) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
6) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763), który stanowi:
„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,
2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,
3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,
4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,
5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
8) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923), który stanowi:
„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,
2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62
pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,
4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,
5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63
pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r.,
6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie dotyczàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.,
7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35,
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54
oraz art. 63 pkt 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
9) art. 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta∏towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), który stanowi:
„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 7 ust. 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 paêdziernika 2003 r. (poz. 1749)

USTAWA
z dnia 26 marca 1982 r.
o scalaniu i wymianie gruntów
Art. 1. Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leÊnictwie poprzez popraw´ struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leÊnych,
racjonalne ukszta∏towanie roz∏ogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomoÊci do systemu urzàdzeƒ
melioracji wodnych, dróg oraz rzeêby terenu.
Art. 2. 1. Scaleniem obejmuje si´ grunty po∏o˝one
w jednej lub kilku wsiach bàdê w ich cz´Êciach; grunty te tworzà obszar scalenia.
2. Scaleniu nie podlegajà grunty:
1) na których znajdujà si´ zak∏ady górnicze i przemys∏owe oraz prowadzona jest eksploatacja kopalin;
2) na których znajdujà si´ zabytki historyczne, architektoniczne i rezerwaty przyrody;
3) u˝ytkowane na cele gospodarki rybackiej;
4) przeznaczone na cele specjalne.

3. Odmowa wszcz´cia post´powania scaleniowego nast´puje w drodze decyzji starosty2).
Art. 4. 1.3) Post´powanie scaleniowe mo˝e byç
wszcz´te z urz´du po uprzednim uzyskaniu opinii rady
so∏eckiej, a tak˝e dzia∏ajàcych na terenie danej wsi
spo∏eczno-zawodowych organizacji rolników, je˝eli:
1)4) grunty Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, których powierzchnia przekracza 10 % projektowanego obszaru scalenia i nie mogà byç racjonalnie zagospodarowane bez scalenia;
2) ukszta∏towanie roz∏ogów gruntów na projektowanym obszarze scalenia wskutek dzia∏alnoÊci przemys∏owej, przebiegu istniejàcych lub budowanych
dróg publicznych, kolei, rurociàgów naziemnych
oraz zbiorników wodnych lub urzàdzeƒ melioracji
wodnych zosta∏o lub zostanie znacznie pogorszone;
3) o scalenie wystàpi z wnioskiem osoba, której grunty wymagajà poprawienia roz∏ogu, a jednoczeÊnie
scalenie to nie pogorszy warunków gospodarowania innym uczestnikom post´powania.

3. Grunty zabudowane mogà byç scalane tylko na
wniosek w∏aÊciciela i pod warunkiem rozbiórki lub
przeniesienia przez niego zabudowaƒ w oznaczonym
terminie, albo wyra˝enia zgody na dokonanie rozliczenia wartoÊci zabudowaƒ w gotówce bàdê w innej formie.

2.5) W przypadku prowadzenia scalania gruntów
w zwiàzku z budowà autostrady, koszty wykonania
scalenia i wymiany gruntów oraz poscaleniowego zagospodarowania gruntów pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

4. Za grunty stanowiàce wspó∏w∏asnoÊç mo˝na, za
zgodà wspó∏w∏aÊcicieli, wydzieliç odr´bne dla ka˝dego z nich grunty odpowiadajàce wartoÊci udzia∏ów we
wspó∏w∏asnoÊci.

Art. 5. 1.6) Je˝eli do racjonalnego ukszta∏towania
gruntów wchodzàcych w sk∏ad gospodarstw rolnych
———————

Art. 3. 1.1) Post´powanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza na koszt Skarbu Paƒstwa, z zastrze˝eniem art. 4 ust. 2, starosta, jako zadanie z zakresu
administracji rzàdowej. Organem wy˝szego stopnia
w rozumieniu Kodeksu post´powania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.
2. Post´powanie scaleniowe mo˝e byç wszcz´te
na wniosek wi´kszoÊci w∏aÊcicieli gospodarstw rolnych, po∏o˝onych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek w∏aÊcicieli gruntów, których ∏àczny obszar przekracza po∏ow´ powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
———————
1)

W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kszta∏towaniu ustroju rolnego (Dz. U.
Nr 64, poz. 592), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 16 lipca 2003 r.

2)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 40 pkt 2 ustawy
z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.,
i art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.
3) Oznaczenie ustalone przez art. 64 pkt 2 lit. a ustawy z dnia
27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych (Dz. U.
Nr 127, poz. 627), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 stycznia
1995 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
5) Dodany przez art. 64 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3; ze zmianà wprowadzonà przez art. 16 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej
i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 2002 r.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
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zachodzi potrzeba zmiany ich po∏o˝enia w drodze wzajemnej wymiany, wymiana taka mo˝e byç dokonana
na zgodny wniosek w∏aÊcicieli tych gruntów, a w przypadku gruntów Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa — za zgodà Agencji. Wymianà mogà byç obj´te
równie˝ grunty z zabudowaniami.
2. Wymianà mogà byç obj´te grunty po∏o˝one na
terenie jednej lub kilku gmin.
3.7) W przypadku wymiany gruntów z zabudowaniami wartoÊç budynków okreÊla si´ wed∏ug wyceny
dokonanej przez rzeczoznawc´ majàtkowego na zasadach okreÊlonych w przepisach o gospodarce nieruchomoÊciami, chyba ˝e strony uzgodnià inne zasady
rozliczeƒ.
4. Przepisy art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 i 3 majà zastosowanie równie˝ przy wymianie gruntów.

Poz. 1749

6. Na postanowienie o wszcz´ciu post´powania
scaleniowego s∏u˝y za˝alenie.
Art. 8. 1. Uczestnicy scalenia lub wymiany otrzymujà grunty o równej wartoÊci szacunkowej w zamian
za dotychczas posiadane; za równà wartoÊç szacunkowà uwa˝a si´ równie˝ wartoÊç o ró˝nicy nieprzekraczajàcej 3 %.
2. W wypadkach gdy ze wzgl´dów technicznych
nie jest mo˝liwe wydzielenie gruntów o równej wartoÊci szacunkowej, stosuje si´ dop∏aty pieni´˝ne. Dop∏aty te przys∏ugujà za ró˝nic´ wartoÊci szacunkowej
przekraczajàcà 3 %.
3. Na wniosek uczestnika scalenia lub wymiany
przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w razie wydzielenia gruntów o innej wartoÊci szacunkowej.
4. WysokoÊç dop∏at ustala si´ wed∏ug cen przyj´tych przy szacowaniu gruntów obj´tych scaleniem lub
wymianà.

Art. 6. Je˝eli post´powaniem scaleniowym lub
wymiennym majà byç obj´te grunty po∏o˝one na terenie dwóch lub wi´cej gmin, w∏aÊciwy do prowadzenia
post´powania jest starosta2), na którego terenie dzia∏ania posiada grunty najwi´ksza liczba uczestników
post´powania, a w razie równej ich liczby — starosta2), na którego terenie dzia∏ania znajduje si´ najwi´kszy obszar gruntów obejmowanych scaleniem
lub wymianà.

5.8) Dop∏aty uczestnikom scalenia sà wyp∏acane ze
Êrodków powiatu jednorazowo, w terminie dwóch
miesi´cy po zakoƒczeniu scalenia.

Art. 7. 1. Wszcz´cie post´powania scaleniowego
lub wymiennego nast´puje w drodze postanowienia
starosty2).

7.8) Dop∏aty mi´dzy uczestnikami wymiany sà regulowane bezpoÊrednio mi´dzy nimi.

2. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania scaleniowego lub wymiennego w szczególnoÊci powinno
zawieraç:
1) okreÊlenie granic i powierzchni obszaru scalenia
lub wymiany gruntów;
2) wykaz uczestników scalenia lub wymiany gruntów;
3) przewidywany termin zakoƒczenia prac scaleniowych lub wymiennych.
3. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania scaleniowego odczytuje si´ na zebraniu uczestników scalenia, zwo∏anym przez starost´2), a ponadto wywiesza
si´ je na okres 14 dni w lokalach urz´dów gmin, na
których terenie sà po∏o˝one grunty obj´te scaleniem,
oraz na tablicach og∏oszeƒ we wsiach, których grunty
tworzà obszar scalenia.
4. Z chwilà up∏ywu terminu, o którym mowa
w ust. 3, postanowienie o wszcz´ciu post´powania
scaleniowego uwa˝a si´ za dor´czone wszystkim
uczestnikom scalenia.
5. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania wymiennego dor´cza si´ uczestnikom wymiany na piÊmie.
———————
7)

W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

6.8) Uczestnik scalenia zobowiàzany do dop∏aty
uiszcza jà w terminie dwóch miesi´cy po zakoƒczeniu
scalenia, na rachunek powiatu.

8.9) Na wniosek uczestników post´powania scaleniowego grunty Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa obj´te post´powaniem mogà, za zgodà
Agencji, zostaç w ca∏oÊci lub w cz´Êci rozdysponowane za dop∏aty na rzecz uczestników post´powania.
9.9) Do nale˝noÊci Agencji z tytu∏u dop∏at stosuje
si´ przepisy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa dotyczàce sprzeda˝y nieruchomoÊci rolnych.
Art. 9. 1. Je˝eli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, post´powanie scaleniowe prowadzi
si´ z udzia∏em rady uczestników scalenia w sk∏adzie
3—12 osób, jako spo∏ecznego organu doradczego,
wybieranego i odwo∏ywanego przez uczestników scalenia z ka˝dej wsi obj´tej scaleniem.
2. Rada uczestników scalenia jest wybierana na zebraniu uczestników scalenia, zwo∏anym przez starost´2).
3.10) W przypadku niedokonania wyboru rady
uczestników scalenia w terminie okreÊlonym przez
———————
8)

W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
9) Dodany przez art. 11 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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starost´ funkcj´ tej rady sprawuje powo∏any postanowieniem tego organu zespó∏, w sk∏ad którego wchodzi
rada so∏ecka, so∏tys oraz przedstawiciel Agencji b´dàcej uczestnikiem scalenia oraz przedstawiciel spo∏eczno-zawodowych organizacji rolników; w przypadku
gdy post´powaniem scaleniowym obj´to grunty wi´cej ni˝ jednej wsi, w sk∏ad zespo∏u wchodzà so∏tysi
tych wsi, przedstawiciele rad so∏eckich po jednym
z ka˝dej wsi, przedstawiciel Agencji b´dàcej uczestnikiem scalenia oraz przedstawiciel spo∏eczno-zawodowych organizacji rolników.
Art. 10. 1. Grunty obj´te scaleniem szacuje oraz
opracowuje projekt scalenia upowa˝niony przez starost´2) geodeta-projektant scalenia, przy udziale powo∏anej przez ten organ komisji pe∏niàcej funkcje doradcze. W sk∏ad komisji wchodzà:
1) wszyscy uczestnicy scalenia, a jeÊli liczba uczestników jest wi´ksza ni˝ 10 osób — rada uczestników
scalenia;
2) przedstawiciel spo∏eczno-zawodowych organizacji
rolników;
3)11) przedstawiciel Agencji b´dàcej uczestnikiem
scalenia;
4) przedstawiciel starosty2), na którego terenie dzia∏ania sà po∏o˝one grunty obj´te scaleniem;
5)12) przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie
dzia∏ania sà po∏o˝one grunty obj´te scaleniem.
2. Komisja wybiera przewodniczàcego spoÊród
swoich cz∏onków.
3. Starosta2), na wniosek komisji, mo˝e powo∏aç
do jej sk∏adu rzeczoznawców.
4. Grunty obj´te wymianà szacujà wszyscy uczestnicy wymiany wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 11
ust. 2—4, chyba ˝e okreÊlà inne zasady szacowania,
natomiast projekt wymiany opracowuje upowa˝niony
przez starost´2) geodeta, przy udziale wszystkich
uczestników wymiany.
Art. 11. 1. Uczestnicy scalenia, w drodze uchwa∏y,
okreÊlajà zasady szacunku gruntów. Je˝eli jednak starosta2) w drodze postanowienia uzna, ˝e szacunek ten
by∏by sprzeczny ze s∏usznym interesem uczestnika,
stosuje si´ przepis ust. 2.
2. W razie nieokreÊlenia zasad szacunku przez
uczestników scalenia, szacunku gruntów dokonuje si´
na podstawie cen obowiàzujàcych przy sprzeda˝y
paƒstwowych nieruchomoÊci rolnych, z uwzgl´dnieniem po∏o˝enia gruntów na obszarze scalenia oraz ich
———————
11)
12)

W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 875), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 22 sierpnia 2001 r.
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przydatnoÊci rolniczej i funkcji terenu wynikajàcej
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.13) WartoÊç szacunkowà lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych stanowi wartoÊç szacunkowa gruntów, obliczona na podstawie szacunku wykonanego w sposób okreÊlony
w ust. 1 lub 2, oraz wartoÊç drzewostanów, drzew
i krzewów, a tak˝e innych cz´Êci sk∏adowych gruntów,
ustalona przez rzeczoznawc´ majàtkowego na zasadach okreÊlonych w przepisach o gospodarce nieruchomoÊciami.
4. Je˝eli scaleniem zosta∏y obj´te grunty leÊne
o takiej samej wartoÊci, z drzewostanami o jednakowych elementach szacunkowych, mo˝na zaniechaç
szacowania drzewostanów.
Art. 12. 1. Wyniki oszacowania gruntów, lasów
oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw
specjalnych og∏asza si´ na zebraniu uczestników scalenia, zwo∏anym przez starost´2), a nast´pnie udost´pnia si´ je do publicznego wglàdu na okres 7 dni we
wsiach obj´tych scalaniem.
2. Na zebraniu, o którym mowa w ust. 1, oraz
w okresie wy∏o˝enia wyników oszacowania gruntów
do publicznego wglàdu, uczestnicy scalenia mogà
wnosiç zastrze˝enia do dokonanego szacunku.
3. Zastrze˝enia do szacunku gruntów bada komisja, o której mowa w art. 10 ust. 1, która z wynikami
swoich ustaleƒ zapoznaje uczestników scalenia na zebraniu zwo∏anym przez starost´2). W razie utrzymywania si´ zastrze˝eƒ do szacunku gruntów, uczestnicy
scalenia mogà na tym zebraniu powo∏aç dodatkowy
zespó∏, sk∏adajàcy si´ z osób niezainteresowanych,
który przedstawi swojà opini´.
Art. 13. 1. Zgod´ na dokonany szacunek gruntów,
lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych
upraw specjalnych uczestnicy scalenia wyra˝ajà w formie uchwa∏y.
2. Uchwa∏y, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 11
ust. 1, sà podejmowane na zebraniu zwo∏anym przez
starost´2). Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego
organu. Uchwa∏y zapadajà wi´kszoÊcià trzech czwartych g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy liczby
uczestników scalenia. W razie niepodj´cia uchwa∏y na
zebraniu zwo∏anym w pierwszym terminie, za wa˝nà
uwa˝a si´ uchwa∏´ podj´tà wi´kszoÊcià trzech czwartych g∏osów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwo∏anym w drugim terminie.
3. Ka˝demu uczestnikowi post´powania scaleniowego przys∏uguje jeden g∏os.
4. W razie niepodj´cia uchwa∏y, o której mowa
w ust. 1, starosta2), po rozpatrzeniu zg∏oszonych za———————
13)

W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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strze˝eƒ, zasi´gni´ciu opinii rzeczoznawców oraz
wprowadzeniu ewentualnych zmian, akceptuje szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych w drodze postanowienia; przepis art. 12 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
Na postanowienie s∏u˝y za˝alenie.
5. Dowodem jednomyÊlnego oszacowania gruntów przez uczestników wymiany lub ich zgody na dokonany przez rzeczoznawców szacunek lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych sà ich pisemne oÊwiadczenia.
6. W razie braku zgody wszystkich uczestników
wymiany na dokonany szacunek, post´powanie wymienne ulega umorzeniu.
Art. 14. 1. W zamian za obj´te scaleniem lub wymianà lasy i grunty leÊne oraz sady, ogrody, chmielniki i inne uprawy specjalne wydziela si´ u˝ytki mo˝liwie
tego samego rodzaju i tej samej jakoÊci. Je˝eli nie jest
to mo˝liwe, wydziela si´ inne u˝ytki i stosuje dop∏at´
pieni´˝nà, odpowiadajàcà ró˝nicy wartoÊci drzewostanów, drzew i krzewów, a tak˝e innych cz´Êci sk∏adowych gruntów. Za zgodà uczestnika scalenia lub wymiany mo˝na wydzieliç inne u˝ytki odpowiadajàce
wartoÊci dop∏aty.
2. Przy zachowaniu wartoÊci gruntów sprzed scalenia, bez zgody uczestnika scalenia, ró˝nica powierzchni wydzielonych mu gruntów w stosunku do powierzchni gruntów obj´tych scaleniem nie mo˝e przekraczaç:

Poz. 1749

Art. 17. 1.14) Grunty niezb´dne na cele miejscowej
u˝ytecznoÊci publicznej, pod ulice i drogi publiczne
oraz pod wykonane i utrzymywane na koszt Skarbu
Paƒstwa albo przewidziane do takiego wykonania
i utrzymywania urzàdzenia melioracji wodnych mo˝na
za zgodà Agencji wydzielaç z gruntów Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, uwzgl´dniajàc uzasadnione interesy osób korzystajàcych z tych gruntów.
2.14) Je˝eli na terenie obj´tym scaleniem nie ma
gruntów Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
grunty na cele miejscowej u˝ytecznoÊci publicznej
oraz pod ulice i drogi wydziela si´ z gruntów uczestników scalenia, a ka˝demu z nich zmniejsza si´ przys∏ugujàcy mu obszar gruntów o cz´Êç, której wartoÊç szacunkowa odpowiada stosunkowi wartoÊci szacunkowej gruntów przeznaczonych na wymienione cele do
wartoÊci wszystkich scalanych gruntów.
3.15) Grunty wydzielone na cele miejscowej u˝ytecznoÊci publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzà
na w∏asnoÊç gminy.
Art. 18. 1. Je˝eli obj´te scaleniem lub wymianà
grunty zmeliorowane poddano ponownej klasyfikacji
gleboznawczej przed dokonaniem szacunku i jeÊli
przypad∏y one w wyniku scalenia lub wymiany innemu uczestnikowi, op∏ata melioracyjna z tych gruntów
obcià˝a w ca∏oÊci dotychczas zobowiàzanego.

1) 20 % powierzchni gruntów obj´tych scaleniem;

2. Je˝eli grunty zmeliorowane nie zosta∏y poddane
ponownej klasyfikacji przed dokonaniem szacunku
i przypad∏y w wyniku scalenia lub wymiany innemu
uczestnikowi, jest on zobowiàzany do sp∏at bie˝àcych
rat z tytu∏u op∏aty melioracyjnej.

2) 10 % dotychczas posiadanych gruntów o szczególnie wysokiej przydatnoÊci rolniczej lub gruntów
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze.

3. Zaleg∏e raty z tytu∏u op∏at melioracyjnych, o których mowa w ust. 2, za okres do dnia obj´cia w posiadanie przez innego uczestnika obcià˝ajà dotychczas
zobowiàzanego.

Art. 15. 1. Z chwilà wszcz´cia post´powania scaleniowego lub wymiennego, obejmujàcego lasy i grunty leÊne, wstrzymuje si´ wydawanie zezwoleƒ na wyràb drzew do czasu zakoƒczenia post´powania, a niezrealizowane zezwolenia tracà moc.

4. Raty, o których mowa w ust. 2, wp∏acone przedterminowo przez dotychczas zobowiàzanego, przypadajàce za okres od dnia obj´cia w posiadanie gruntów
przez innego uczestnika, podlegajà zaliczeniu na inne
nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa przypadajàce od dotychczas zobowiàzanego i obj´te zobowiàzaniem pieni´˝nym, a w razie nieistnienia takiego zobowiàzania —
podlegajà zwrotowi dotychczas zobowiàzanemu.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ci´ç sanitarnych.
Art. 16. 1. Na wniosek rolniczej spó∏dzielni produkcyjnej, zg∏oszony na podstawie uchwa∏y walnego
zgromadzenia cz∏onków, wydziela si´ grunty stanowiàce wk∏ad cz∏onków spó∏dzielni jako jednà nieruchomoÊç, z okreÊleniem wielkoÊci udzia∏u w niej ka˝dego z cz∏onków. Udzia∏ ten ustala si´ wed∏ug szacunku porównawczego gruntów poddanych scaleniu.
2. Na wniosek cz∏onka rolniczej spó∏dzielni produkcyjnej, który z niej wyst´puje po zakoƒczeniu post´powania scaleniowego, wydziela si´ grunty odpowiadajàce jego udzia∏owi w nieruchomoÊci, o której mowa
w ust. 1, przy zachowaniu zwartoÊci kompleksu gruntów spó∏dzielczych. Wydzielenie gruntów nast´puje
na podstawie decyzji starosty2).

Art. 19. Je˝eli s∏u˝ebnoÊci gruntowe obcià˝ajàce
grunty obj´te scaleniem lub wymianà utraci∏y dla nieruchomoÊci w∏adnàcej wszelkie znaczenie, znosi si´ je
bez odszkodowania.
Art. 20. Stan w∏asnoÊci oraz posiadania gruntów,
powierzchni´ u˝ytków i klasy gruntów okreÊla si´ wed∏ug danych ewidencji gruntów.
———————
14)
15)

W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 40 pkt 5 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnoÊniku 2.
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Art. 21. 1.16) Sàd w∏aÊciwy do prowadzenia ksiàg
wieczystych, na wniosek starosty, uczyni w ksi´dze
wieczystej wzmiank´ o wszcz´ciu post´powania scaleniowego lub wymiennego, a je˝eli nieruchomoÊç nie
ma urzàdzonej ksi´gi wieczystej, wniosek sk∏ada si´
do istniejàcego zbioru dokumentów.
2. Wzmianka w ksi´dze wieczystej lub z∏o˝enie
wniosku do zbioru dokumentów ma ten skutek, ˝e
wszystkie póêniejsze zmiany stanu w∏asnoÊci jak i obcià˝eƒ pozostajà bez wp∏ywu na przebieg post´powania scaleniowego lub wymiennego, chyba ˝e dokonane zosta∏y za zgodà starosty2).
Art. 22. 1. Projekt scalenia lub wymiany gruntów
powinien uwzgl´dniaç ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Przy sporzàdzaniu projektu scalenia gruntów
biorà udzia∏, z g∏osem doradczym, cz∏onkowie komisji,
o której mowa w art. 10 ust. 1.
Art. 23. 1. Projekt scalenia lub wymiany gruntów
okreÊla proponowane granice wydzielonych gruntów
oraz nast´pujàce zasady obejmowania tych gruntów
w posiadanie:
1) plony upraw jednorocznych zbiera dotychczasowy
w∏aÊciciel gruntów;
2) plony upraw wieloletnich zbiera dotychczasowy
w∏aÊciciel gruntów w okresie do dnia 1 wrzeÊnia
nast´pnego roku po zakoƒczeniu scalenia, z tym
˝e dotychczasowy w∏aÊciciel gruntów powinien na
ten okres zezwoliç uczestnikowi scalenia, któremu
przypad∏y te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub dokonaç rozliczeƒ z tego tytu∏u w inny sposób;
3) dotychczasowy w∏aÊciciel gruntów zabudowanych, do czasu rozbiórki lub przeniesienia zabudowaƒ, powinien zezwoliç uczestnikowi scalenia,
któremu przypad∏y te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub dokonaç rozliczeƒ z tego tytu∏u w inny sposób;
4) sposób rozliczeƒ za pozosta∏e cz´Êci sk∏adowe
gruntów, które przypad∏y innym uczestnikom scalenia, mo˝e byç ustalony na zgodny wniosek zainteresowanych.
2. Projekt scalenia lub wymiany wyznacza si´ na
gruncie i okazuje uczestnikom scalenia lub wymiany.
Art. 24. 1. Uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni
od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogà
zg∏aszaç na piÊmie staroÊcie2) zastrze˝enia do tego
projektu.
———————
16)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 40 pkt 6 ustawy
wymienionej jako pierwsza w odnoÊniku 2 i art. 10 pkt 2
ustawy wymienionej jako druga w odnoÊniku 2.
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2. Zastrze˝enia do projektu scalenia gruntów rozpatruje starosta2), po zasi´gni´ciu opinii komisji,
o której mowa w art. 10 ust. 1.
Art. 25. 1. Opiniowanie zastrze˝eƒ do projektu scalenia gruntów przez komisj´, o której mowa w art. 10
ust. 1, odbywa si´ w obecnoÊci zainteresowanych
uczestników scalenia oraz przynajmniej po∏owy liczby
cz∏onków komisji.
2. W razie potrzeby komisja lub upowa˝nieni przez
nià cz∏onkowie dokonujà ogl´dzin.
3. O terminie i miejscu posiedzenia komisji oraz
dokonywania ogl´dzin powiadamia si´ zainteresowanych uczestników scalenia na piÊmie lub w inny sposób przyj´ty w danej miejscowoÊci co najmniej na
3 dni przed wyznaczonym terminem.
4. NieobecnoÊç zainteresowanych uczestników
scalenia na posiedzeniu komisji lub przy dokonywaniu
przez nià ogl´dzin nie ma wp∏ywu na przebieg jej
czynnoÊci, je˝eli zainteresowani uczestnicy zostali prawid∏owo zawiadomieni i wezwani do udzia∏u w tych
czynnoÊciach.
Art. 26. Ka˝dorazowe zmiany, wprowadzane do
projektu scalenia po jego wyznaczeniu na gruncie
i okazaniu uczestnikom scalenia, wymagajà ponownego wyznaczenia na gruncie i okazania zainteresowanym uczestnikom.
Art. 27. 1. Projekt scalenia gruntów mo˝e byç zatwierdzony, je˝eli po jego okazaniu, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 i w art. 26, wi´kszoÊç uczestników scalenia nie zg∏osi∏a do niego zastrze˝eƒ.
2. Projekt wymiany gruntów mo˝e byç zatwierdzony, je˝eli po jego okazaniu, o którym mowa w art. 23
ust. 2, wszyscy uczestnicy wymiany przyj´li go bez zastrze˝eƒ.
3. Projekt scalenia lub wymiany gruntów zatwierdza, w drodze decyzji, starosta2).
4. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub
wymiany gruntów, poza wymogami okreÊlonymi
w przepisach Kodeksu post´powania administracyjnego, powinna okreÊlaç:
1) obszar scalenia lub wymiany gruntów;
2) terminy i zasady obj´cia w posiadanie gruntów
wydzielonych w wyniku scalenia lub wymiany
oraz sposoby rozliczeƒ, o których mowa w art. 2
ust. 3, art. 8, art. 14 ust. 1 oraz w art. 23 ust. 1;
3) przebieg granic nieruchomoÊci w wypadkach,
o których mowa w ustawie — Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
Art. 28. 1. Decyzj´ o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów podaje si´ do wiadomoÊci przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto
przez jej wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urz´-
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dów gmin, na których terenie sà po∏o˝one scalane
grunty, oraz na tablicach og∏oszeƒ we wsiach wchodzàcych w obszar scalenia.
2. Z chwilà up∏ywu terminu, o którym mowa
w ust. 1, decyzj´ o zatwierdzeniu projektu scalenia
gruntów uwa˝a si´ za dor´czonà wszystkim uczestnikom scalenia.
3. Decyzj´ o zatwierdzeniu projektu wymiany
gruntów dor´cza si´ uczestnikom wymiany na piÊmie.
Art. 29. 1. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stanowi tytu∏ do ujawnienia
nowego stanu prawnego w ksi´gach wieczystych
i podstaw´ 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 wymianà.

Poz. 1749

Art. 32. W razie uniemo˝liwiania obj´cia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo niedotrzymywania terminów i zasad sp∏at nale˝noÊci ustalonych
w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów,
stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.
Art. 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszà
ustawà majà zastosowanie przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.
Art. 34. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) gruntach bez bli˝szego okreÊlenia — rozumie si´
przez to nieruchomoÊci rolne, grunty leÊne, grunty pod wodami, drogami i terenami kolejowymi
oraz nieu˝ytki;
2) zabudowaniach — rozumie si´ przez to budynki
mieszkalne, gospodarcze i inne urzàdzenia dla potrzeb produkcji rolnej;

2. Obcià˝enia wpisane do ksiàg wieczystych przenosi si´ z gruntów poddanych scaleniu lub wymianie
na grunty wydzielone w wyniku scalenia lub wymiany.

3) uczestniku scalenia lub wymiany — rozumie si´
przez to w∏aÊciciela bàdê samoistnego posiadacza
albo zarzàdc´ lub u˝ytkownika gruntu po∏o˝onego
na obszarze scalenia lub wymiany;

Art. 30. Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów nast´puje na zebraniu
uczestników, zwo∏anym przez starost´2). Za dat´ obj´cia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo
wydzielonych gruntów uwa˝a si´ termin zebrania; termin ten jest skuteczny tak˝e w stosunku do uczestników scalenia niebioràcych udzia∏u w zebraniu.

4) gminie — rozumie si´ przez to tak˝e pozosta∏e jednostki podzia∏u administracyjnego stopnia podstawowego;

Art. 31. O terminach zebraƒ uczestników scalenia,
o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu wyników oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, o terminie okazania projektu scalenia gruntów — starosta2) zawiadamia uczestników post´powania przez obwieszczenie
lub w inny, zwyczajowo przyj´ty w danej miejscowoÊci, sposób publicznego og∏aszania.

7)17) Agencji — rozumie si´ przez to Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych.

5) wsi — rozumie si´ przez to równie˝ miasta;
6) w∏aÊcicielu — rozumie si´ przez to równie˝ posiadacza samoistnego;

Art. 35. Traci moc ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r.
o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13).
———————
17)

Dodany przez art. 11 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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Dziennik Ustaw i Monitor Polski sà do nabycia:
w Warszawie w punktach sprzeda˝y Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
mieszczàcych si´ przy ul. Powsiƒskiej 73, tel. 694-62-96 i przy al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73, jak równie˝ ul. Piaskowa 6,
Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO Sp. z o.o., tel. 636-69-25 do 28; ul. Zuga 12, Firma Prywatna AMOS, tel. 834-65-21;
ul. ˚urawia 1a, Ksi´garnia Wydawnictw Prawnych, Ekonomicznych i Ogólnoasortymentowych, tel. 621-44-05; al SolidarnoÊci 127,
Ksi´garnia Sàdowa, tel. 620-03-71 w. 7030; ul. Jana Kazimierza 31/33, RUCH — Oddzia∏ Krajowej Dystrybucji Prasy, tel. 53-28-900;
ul. Uprawna 3, G.L.M. Service s.c., tel. 649-41-61;

Poza Warszawà w punktach sprzeda˝y:
Bia∏a Podlaska, ul. Brzeska 41, tel. 083 343-70-30 w. 474; Bielsko-Bia∏a, ul. Cieszyƒska 8, Ksi´garnia Prawniczo-Ekonomiczna,
tel. 033 812-37-16; Bydgoszcz, ul. Dworcowa 83, Ksi´garnia Prawnicza TOGA, tel. 052 322-62-20; Gdynia, ul. ˚wirki i Wigury 8a, Ksi´garnia Prawnicza ABC, tel. 058 661-44-36; ul. Kiliƒskiego 1/1, BIN s.c., tel. 058 620-92-30; Gliwice, ul. Powstaƒców Warszawy 23,
Sàd Rejonowy, tel. 032 238-20-81 w. 231; ul. KoÊciuszki 1c, PPHU SAMAX, tel. 032 232-15-25 w. 137 — UWAGA! Tylko za∏àczniki;
Gorzów Wielkopolski, ul. Jagielloƒczyka 8,UW (biblioteka zak∏adowa), tel. 095 721-55-96; Katowice, ul. Andrzeja 16/18, Sàd
Okr´gowy, tel. 032 251-14-21 w. 322; ul. ˚wirki i Wigury 12, AKCYDENS s.c., tel. 032 251-39-14 — UWAGA! Tylko za∏àczniki;
Kalisz, al. WolnoÊci 13, Sàd Okr´gowy, tel. 062 765-77-91; Kielce, ul. Wróblewskiego 4, Sàd Rejonowy, tel. 041 361-03-28;
ul. Strycharska 6, KOLPORTER s.a., tel. 041 368-36-20; Konin, ul. Noskowskiego 1A; ZHUiT Ksi´garnia Prawnicza KODEKS,
tel. 063 242-03-78; Koszalin, ul. Szymanowskiego 13/8, Firma Kolporta˝owa LOGO-PRESS, tel. 094 341-15-33; Kraków, ul. Podwale 6, G∏ówna Ksi´garnia Naukowa, tel. 012 422-37-17; ul. Sienna 5, GARMOND-PRESS s.a., Oddzia∏ w Warszawie, tel. 836-69-21,
ul. Karmelicka 56, Ksi´garnia PODATNIKA, tel. 012 423-30-63; Krosno, ul. Bieszczadzka 1, Urzàd Wojewódzki, tel. 0 606-98-13-88;
Lublin, ul. Czechowska 4, PPU GEPRO Sp. z o.o., tel. 081 743-72-08 — UWAGA! Tylko za∏àczniki; pl. M. Curie-Sk∏odowskiej 5,
Ksi´garnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA, tel. 081 537-54-75; ¸ódê, pl. WolnoÊci 10/11, PHU LEX s.c. Ksi´garnia Prawnicza,
tel. 042 632-49-30; ul. KoÊciuszki 132, INMEDIO Sp. z o.o., tel. 042 636-44-47; Olsztynek, ul. Âwierczewskiego 14, POLPRAS s.c.,
tel. 098 519-18-38; Opole, ul. Ozimska 8, Ksi´garnia NOWA, tel. 077 441-76-22; ul. Nysy ¸u˝yckiej 21, AKCYDENS II,
tel./fax 077 456-44-47 — UWAGA! Tylko za∏àczniki; ul. Niemodliƒska 19 lok. 36, FHU MATMAR, tel. 077 474-78-79; Piaseczno,
Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 11, AS PRESS, tel. 750-84-24; P∏ock, ul. KoÊciuszki 6, Ksià˝nica P∏ocka im. Broniewskiego,
tel. 024 268-00-01; Poznaƒ, ul. M∏yƒska 1A, Sàd Rejonowy, tel. 061 85-66-427; ul. Jaworowa 38/6, Kolporta˝ Prasy BONO Sp. z o.o.,
tel. 061 652-51-88; ul. Strzelca 8, Dom Handlowy ABC, tel. 061 855-25-40 — UWAGA! Tylko za∏àczniki; Poznaƒ Skórzewo,
ul. Malwowa 158, Prasa do domu, Sp. z o.o., tel. 061 81-43-857 do 859; Pruszków, ul. Narodowa 5/8, DRUKI, tel. 0 501-79-51-50 —
UWAGA! Tylko za∏àczniki; Radom, ul. Chrobrego 31, EKONOMIK s.c., tel. 048 360-72-85, ul. Czachowskiego 21A, Kiosk MIR,
ul. Ptasia 14, MEGA-PRESS, tel. 048 366-45-45; Rzeszów, pl. Âreniawitów 3, Sàd Okr´gowy, tel. 017 875-63-33; pl. WolnoÊci 15,
MTI Biuro Obs∏ugi Inwestycyjnej, tel. 017 85-27-568 — UWAGA! Tylko za∏àczniki; Skoczów, ul. Powstaƒców Âlàskich 3,
Us∏ugi Rynkowe, tel. 033 853-30-14; S∏upsk, ul. Norwida 10/50, Agencja STA-HA, tel. 059 842-37-69; Szczecin, ul. Odrowà˝a 2,
Ksi´garnia KONTRAKT, tel. 091 422-49-41; ul. Koƒski Kierat 16/2, BUH PROLEKS, tel. 091 489-34-31; Wroc∏aw, pl. Powstaƒców Warszawy 1, PHU ANDREW-TAG s.c. — Ksi´garnia POD WOJEWODÑ, tel. 071 340-61-90 lub 80; ul. Strzegomska 55, Firma Handlowa SEKO-KNR, tel. 071 352-68-81 — UWAGA! Tylko za∏àczniki; ul. Krupnicza 6/8, PARAGRAF Akcydensy, tel. 071 341-75-44; pl. Powstaƒców
Warszawy 1, DolnoÊlàski Urzàd Wojewódzki, tel. 071 340-62-02.

Informujemy, ˝e w punktach sprzeda˝y w Warszawie przy ul. Powsiƒskiej 73 i przy al. Szucha 2/4 mo˝na nabyç:
Biuletyn S∏u˝by Cywilnej, S∏u˝ba Cywilna (pó∏rocznik), Dziennik Urz´dowy Ministra SprawiedliwoÊci, Przeglàd
Legislacyjny, Biuletyn Zamówieƒ Publicznych, Dziennik Urz´dowy Ministra Finansów, Dziennik Urz´dowy
Ministra Zdrowia, Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,
Dziennik Urz´dowy Ministra Skarbu Paƒstwa, Monitor Polski B, za∏àczniki do Dziennika Ustaw oraz wydawnictwa
Trybuna∏u Konstytucyjnego.
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Informacja o mo˝liwoÊci zakupu wydawnictw Centrum Obs∏ugi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, ˝e w sprzeda˝y znajdujà si´
nast´pujàce wydawnictwa:
1. Przepisy ˝eglugowe na Êródlàdowych drogach wodnych, stanowiàce za∏àcznik do zarzàdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. (za∏àcznik do Monitora Polskiego z 1992 r. Nr 4, poz. 20).
Cena brutto — 5,56 z∏.
2. Uk∏ad europejski ustanawiajàcy stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony, a Wspólnotami
Europejskimi i ich paƒstwami cz∏onkowskimi, z drugiej strony (za∏àcznik do Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38).
Cena brutto — 42,80 z∏.
3. Protokó∏ dodatkowy nr 4 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) (za∏àcznik do Dz. U. z 1996 r.
Nr 158, poz. 809). Cena brutto — 47,08 z∏.
4. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us∏ug (za∏àcznik do Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 — 6 tomów). Cena brutto — 298,00 z∏.
5. Polska Klasyfikacja Dzia∏alnoÊci (za∏àcznik do Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 829). Cena brutto — 37,00 z∏.
6. Umowa europejska dotyczàca mi´dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzàdzona
w Genewie dnia 30 wrzeÊnia 1957 r. (uwzgl´dniajàca zmiany do za∏àczników A i B) — 4 tomy (za∏àcznik do Dz. U. z 2002 r.
Nr 194, poz. 1629). Cena brutto — 253,00 z∏.
7. Taryfa Celna (za∏àcznik do Dz. U. z 2002 r. Nr 226, poz. 1885 — 2 tomy). Cena brutto — 132,00 z∏.
8. Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) (za∏àcznik do Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2031).
Cena brutto — 71,00 z∏.
9. Dokument poprawek do Konstytucji i Konwencji Mi´dzynarodowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego oraz jednolite
teksty (za∏àcznik do Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111). Cena brutto — 70,00 z∏.
10. Protokó∏ dodatkowy do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) dotyczàcy zmian protoko∏ów
od 1 do 6 (za∏àcznik do Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 127). Cena brutto — 61,00 z∏.
11. WyjaÊnienia do Taryfy Celnej (za∏àcznik do Dz. U. z 2003 r. Nr 70, poz. 645 — tom V). Cena brutto — 44,00 z∏.
12. Program badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 (za∏àcznik do Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1538).
Cena brutto — 97,00 z∏.
13. Podstawy programowe kszta∏cenia zawodowego w zawodach nauczanych w szko∏ach ponadgimnazjalnych
(za∏àcznik do Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1540). Cena brutto — 27,00 z∏.
Wszyscy zainteresowani wydawnictwami proszeni sà o dokonanie wp∏aty na konto bankowe Zak∏adu Wydawnictw
i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Banku Handlowym S.A. nr 18200001-503118017,
podanie liczby zamawianych egzemplarzy oraz adresu odbiorcy.
Dowód wp∏aty z okreÊleniem zamawianych tytu∏ów b´dzie traktowany jako zamówienie.
Ponadto wymienione wydawnictwa mo˝na nabywaç w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; faks 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl
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