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Art. 1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scala-
niu 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 brzmieniu:

„2.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)  gruntach — rozumie się przez to nierucho-
mości rolne, grunty leśne, w  tym przezna-
czone na inwestycje celu publicznego, grun-
ty pod wodami, drogami i obszarami kolejo-
wymi;

2)  gruntach zabudowanych — rozumie się 
przez to grunty pod budynkami, a także ob-
szary do nich przyległe, w  tym podwórza, 
umożliwiające właściwe wykorzystanie bu-
dynków; 

3)  rozłogu gruntów — rozumie się przez to roz-
mieszczenie 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 położo-
nego na obszarze scalenia lub wymiany, 
a w przypadku gruntów stanowiących włas-
ność Skarbu Państwa lub jednostek samo-
rządu terytorialnego także podmiot gospo-
darujący tymi gruntami;

6)  wsi — rozumie się przez to również miasto;

7)  Agencji — rozumie się przez to Agencję Nie-
ruchomości Rolnych;

8)  pracach scaleniowych — rozumie się przez 
to prace i czynności niezbędne do:

a)  wszczęcia postępowania scaleniowego,

b)  prowadzenia postępowania scaleniowe-
go,

c)  ujawnienia w księgach wieczystych decy-
zji o zatwierdzeniu projektu scalenia;

9)  zagospodarowaniu poscaleniowym — rozu-
mie się przez to określone w  decyzji o  za-
twierdzeniu projektu scalenia gruntów prace 
umożliwiające objęcie w  posiadanie przez 
uczestników scalenia wydzielonych im w ra-
mach postępowania scaleniowego gruntów, 
polegające na:

a)  budowie lub przebudowie dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych i  leśnych oraz 
dojazdów do zabudowań poszczególnych 
uczestników scalenia,

b)  korekcie przebiegu oraz poprawie para-
metrów technicznych urządzeń melioracji 
wodnych,

c)  likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wy-
konywaniu zabiegów rekultywacyjnych 
umożliwiających uprawę mechaniczną 
gruntów.”;

2)  w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Postępowanie scaleniowe, postępowanie wy-
mienne 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.”;

3)  uchyla się art. 34.

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

z dnia 29 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

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.


