
PROBLEMATYKA USTALANIA  
PRZEBIEGU LINII GRANICZNYCH  

W POSTĘPOWANIU SCALENIA GRUNTÓW 

Wznowienie znaków granicznych granic zewnętrznych obszaru scalenia przeprowadzono bez zawiadomienia stron. Nie sporządzono protokołu wznowienia znaków 
granicznych. Sporządzono „szkice granicy obszaru scalenia”, którą to granicę okazano zainteresowanym w ramach wyznaczenia projektu scalenia. 

Ustawa o scalaniu gruntów wymaga nowelizacji. Stan własności przyjmuje się według dokumentów stwierdzających stan prawny, a nie według 
danych ewidencji gruntów i budynków. Proponuje się następujące brzmienie art. 20 ustawy:  
„Stan własności przyjmuje się według dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości, a powierzchnie działek ewidencyjnych, 
użytków i klas bonitacyjnych określa się według danych katastru nieruchomości.” 
W ramach prac scaleniowych wykonano pomiary granic działek zabudowanych. Granice niezabudowanych działek rolnych nie podlegały pomiarom. W rejestrze 
stanu przed scaleniem nie wykazano zatem faktycznego stanu posiadania, lecz zgodnie z art. 20 ustawy przyjęto powierzchnie z ewidencji gruntów i 
budynków. Wadą takiego rozwiązania są występujące niespójności między częścią opisową, a częścią kartograficzną ewidencji gruntów i 
budynków. Aby tych niespójności uniknąć należałoby przed scaleniem przeprowadzić modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz 
czynnościami wyznaczenia punktów granicznych. Uprościłoby to znacznie prace scaleniowe i zapewniłoby gwarancję zgodności stanu 
faktycznego na gruncie ze stanem ujawnionym w katastrze.  
Granice nowego stanu posiadania obiektu badawczego, zgodnie z życzeniami uczestników scalenia, zostały utrwalone na gruncie na ich koszt, ponieważ w ramach 
kosztów postępowania scaleniowego może się odbyć wyłącznie wyznaczenie i okazanie położenia punktów granicznych (np. markowanie palami). 

Scalenie gruntów jest jedynym postępowaniem geodezyjnym na terenach rolnych, które w sposób kompleksowy reguluje prawa własności i w 
sposób jednoznaczny ustala zasięg tych praw. Tworzona jest nowa struktura gruntowa. Powstaje nowy operat ewidencyjny. Występuje pełna zgodność stanu 
faktycznego na gruncie ze stanem wykazanym w katastrze nieruchomości i w księgach wieczystych, które są zakładane dla nowo powstałych nieruchomości. Aby ten 

idealny geodezyjnie stan osiągnąć w praktyce, wymagana jest znajomość wielu przepisów prawa, które wciąż nie są ze sobą spójne. Doświadczeni geodeci 
wykonujący prace scaleniowe nadal korzystają z przestarzałej instrukcji [1983], ponieważ przez ponad 30 lat nie doczekali się jej aktualizacji. 
Muszą zatem tę instrukcję dostosowywać do obowiązujących przepisów prawa. Tymczasem innego, aktualnego, wzorca prowadzenia prac 
scaleniowych i sporządzania niezbędnej dokumentacji w tym postępowaniu, nadal nie ma. 
Kluczowy wniosek wynikający z przeprowadzonych badań, poza kwestią nowelizacji ustawy, jest następujący:  

Należy opracować nową instrukcję techniczną dotyczącą wykonywania prac scaleniowych, która na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, regulowałaby poszczególne etapy prac scaleniowych oraz zawierałaby wzory 
dokumentów sporządzanych w tym postępowaniu.  
W instrukcji należałoby potraktować kompleksowo wszystkie czynności procesu scalenia gruntów, uwzględniając ponadto 
uwarunkowania środowiskowe i ekologiczne obszarów rolnych. 
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Praca przedstawia technologiczne i prawne aspekty wykonywania prac geodezyjnych związanych z ustalaniem przebiegu linii granicznych w postępowaniu                             
scalenia gruntów.  
Zbadano zapisy obowiązujących przepisów prawnych i technicznych dotyczących scalania gruntów, w zakresie procedury rozgraniczania nieruchomości,                         
prowadzonej wyjątkowo przez starostę, w stosunku do zewnętrznych granic obszaru scalenia oraz w zakresie ustalania, wyznaczania, stabilizowania                                            
oraz okazywania zainteresowanym, nowych linii granicznych, wynikających z projektu scalenia gruntów.  
Badania teoretyczne skonfrontowano doświadczalnie, na przykładzie zrealizowanego w praktyce projektu scaleniowego.  
Przeprowadzone w teorii i praktyce badania, pozwoliły na przedstawienie propozycji zmian w obowiązującej procedurze scaleniowej.       
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