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Zasady i tryb scalania gruntów rolnych
Przez scalenie (komasację) należy rozumieć zamianę nieruchomości rozdrobnionych lub o
nieprawidłowej konfiguracji, należących do różnych podmiotów i znajdujących się na określonym
obszarze, w celu tworzenia 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.
Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich częściach; grunty te
tworzą obszar scalenia. Scaleniu nie podlegają grunty: 1) na których znajdują się zakłady górnicze i
przemysłowe oraz prowadzona jest eksploatacja kopalin; 2) na których znajdują się zabytki
historyczne, architektoniczne i rezerwaty przyrody; 3) użytkowane na cele gospodarki rybackiej; 4)
przeznaczone na cele specjalne. Grunty zabudowane mogą być scalane tylko na wniosek właściciela
i pod warunkiem rozbiórki lub przeniesienia przez niego zabudowań w oznaczonym terminie, albo
wyrażenia zgody na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań w gotówce bądź w innej formie. Za

grunty stanowiące współwłasność można, za zgodą współwłaścicieli, wydzielić odrębne dla każdego
z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we współwłasności. Postępowanie scaleniowe lub
wymienne przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków
budżetu państwa. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda. 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. Odmowa wszczęcia
postępowania scaleniowegtępuje w drodze decyzji starosty. Prace scaleniowo-wymienne koordynuje
i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych. Postępowanie
scaleniowe może być wszczęte z urzędu po uprzednim uzyskaniu opinii rady sołeckiej, a także
działających na terenie danej wsi społeczno-zawodowych organizacji rolników, jeżeli: 1) grunty
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, których powierzchnia przekracza 10% projektowanego
obszaru scalenia i nie mogą być racjonalnie zagospodarowane bez scalenia;
2) ukształtowanie rozłogów gruntów na projektowanym obszarze scalenia wskutek działalności
przemysłowej, przebiegu istniejących lub budowanych dróg publicznych, kolei, rurociągów
naziemnych oraz zbiorników wodnych lub urządzeń melioracji wodnych zostało lub zostanie
znacznie pogorszone;
(…)
… gruntów;
2) terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia lub wymiany
oraz sposoby rozliczeń;
3) przebieg granic nieruchomości w wypadkach, o których mowa w ustawie - Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów podaje się do wiadomości przez
jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14…
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