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POST,ĄNOWIENIE
Na podslarvie an ? §,z\łjąZku Z an .] Llsl ] i 2. usta\!},z dnia 26 malca ]982 r
o scalaniu i\,vYmianie g(lnlÓ!ł (tj Dz U / 2014 r. poz'|a(lzezń) orłżań ó] § Ii,ł
Kodeks postepo*ania adnrinistracvjnelto ltj Dz L]
ustawv z dnia ],ł czer\łca l960 r
z 2a1'7 1,poz l25?). na Wniosek rvłaścicieligruntórv położonlch * obrębach Niedaszou,
Siekicrzvce i Zimnik gnina N'lściu,oiórv
pośtana§iam
I

§,szcżąc postępo\łanie scaleniorve na gruntach o łacznej powielzchni 58 ].993 l ha
składających sie z
] grunló\\,\łsi Niedaszólv o po,1ł,ierzchni 578.9,122 ha,
2 działki nr.t:l':. 4]/] i 42]'.ł z obrębu Siekierzyce o powierzchni i0,94]] ha.
j,działka nr \o2 ola, óz nr 82/l z obrębu Zimnik zajętych przez ciek naturalny

n
IIl

Iv

Kałuznik o porvierzchni 0.18l8 ha
rvyłączyc z obszaru sca]enia działki ervidencl,ine połoźonew obrębic Niedas7ó\ł
o numeraclr: l78i4, l 7815 i l78i 6 o łącznei po\ł,ierzchni 8.07,ł l ha, będące
rne trada,lillpI/edsleb;orn$a PKP S Ą
zalączl,ć c1o ninieIszcgo poslanowienia, jako inle!]Ialną jego część.wvkaz ucżestnikow
scalenia grunlów, przedstawiony na odrębnej 1iścje (załącznik nr ] )
ustalic przc\vidy w,an !, tel lnin Zakończenia poslępowania na narzec 202l r

t;ZAsADNI!]NIE
Wlaściciele gnlntórł, polozonvch

w

obrębach Niedaszo$,. Siekierzyce

i

Zirnnik

u,\,stąpi]i z wtlioskiem o przcprowadżenie poStępowania s§alcnio\Ą,ego
Zgodnie z an ] Llst ] tlstarv,v l dnia 26 narca l982 r o scalaniu iw,-mianie,.:runti,u

(Dz L] z 201.1 l,. poz 700 ze znr) wszczęcie poslępowania sc.lenio\\ego może nasląpić
jezeli lł,niosek złozvli rvlaścicie]e rviększosci ljospodalst\\ rolllvch pok)żonvch
na prlljektorvanym obslalże sca]enia lLlb wlaścicie]egruntów, ktor}ch łączn] obszar

przellacża polo\\ę porł,icrżchni ploicktowalrego obszaru scalenia \\' przedmiol0\!ei śJrrnrrie
wniosek o przeprowadzenie scalenia złozy,li rvłaściciele92.099i grunta)w połozon_u"ch
na projeklowanyn] obsżarze scalenja Spelnioly został t\m sanlYn] warunek określon1,
p,z.,pl.ar'i l'l ,l ,rst ,'r'orłolarlęl ||d \,'e|,i( ||.lnh\
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Gospcldalslrr,a po]ożonc a obszaIze scaIenia chaIakterYzrrią się iekorzvstnvnl
roz]oliern grunttiw ola7 niedostosowaniem qlanic dzialek do układu dróg irzezbv tclenu
Stan ten 7nacżnie utrudnia plowadzenie prarlidlowe,i. zmechanizorłanej produkcji roślinne1.
nie pozrłala na plolvadzenie r,acjonalnej gospoda*j rolne1. a jego znriana uzasadnia potrzebę
dokonania sca]enia gruntów
\ł wyniktr przeprolvadzonego scalenia. nasląpi Ilriędzy innl,nri znlniejszcnie ilości

działek rł g(lspodarslrłach IoInYch Re7Lrllatem scaIenia. będzie obniżcnje kosźow
ponoszonvch 1lrzez rolniko\ł'przl,uprawie roli. poprawienie elektywnoscj gospodarowania.
a plży tln] rolnicy nie poniosą zadnlch koszlórv zrviązanvch z przcprolvadzonlml prac.r lli
scaleniowymi
Scalenie gruntó*, unrozlirvi rórł,niez przeprowadzcnie prac zrł,iązanych
z zagospodarowanicnl poscaleniowl,nr

i analiza

skutkórv przeprorvadzonych

iuz scaleń

rwkazuie.
ze rł, najblizszvch lalach po w!,konaniu sca]enia. rł,ieśosiąga poważne korzyści, crl plzelarł ia
się w, ogólnym poziomic kultury rolncj (produkcji). occnianyn] przez samych lr,łaścicieli
gospodalstw roln}'ch. jak też pr7eż zaintercso\łane rozrłojert gospodalczym klaju władze

obserwacja

pańsllvo\Ą,e, sanorządowe i instylLlcje społeczne

Prace scaIeniorve koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomoc!,
-l'erenów Roln_vclr
jednostki organizacvjne.j, 1j Dolnoślaskiego Biura Gecldezji i
rve Wrocłarviu. Finansorvanie prac scaleniorł,ych i zagospodarowania poscaleniorlego nastąpi
ze środkórv Europcjskiego Funduszu Rolnego na rzecz RozwoiLt Obszarów Wiejskich
i klaiowych środkórv publicznych
Scalenie grunlóu,rvsi Niedaszórv będzie miało poz!,tywny wpl,vw na środorłisko.
co Zosta]o potwicldzone decvzją Starosl! Jaworskiego Nr GNiS 7ój_] 28 20l6 7 l,ł l2 20l6
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazu,ą
..scalenie gruntóW rvsi Niedaszórv gn]ina Nlściwojów porviat jarvorski" realizorvanego

dziaIania ._Wsparcie na Inlłeci}c]c ż\\lą/ane z l.zrrqlenl. modcrnizacją
i dosioso\\,ywaniem rolnictwa i leśnictwa". żawańego w Progranlie Rozwoju Obszalrirv
Wiejskich na lata 20l.ł-2020
Niniejsze postanorvierrie z chlvila gd!, stanie się osiateczne, podlega tllarrrlieliu
rv księgach wieczYstvch inla ten skulek, źe Wsz_Ystkie póŹniejsze znriany slanu rłlasności
jak i obci4zeń pożostaią bez wpłyu,u na przebieg postęporrania sca]eniowego,

rv rallaclt

chyba że dokonanc zostałv za zgodą Slarosty

inleresie uczeslnikó$, poslępou,ania scalelliorłego icst, ab! dokonYwanie
jakichkolrviek trt!a]ych inrvesl},cji oraz obrotu nieIuchonlościanli na grunlach ob]ęlvch
postępo\\anienl scaleniolvynl odbylva]o się za rr,iedzą Starostl Ja\vorskic8o irvylonarvcy

\\'

prac scalenior,,ych: Dolnośląskiello Biura Geoclezji iTerenorv Rolnych rłe WIociau,irr
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Z chwilą ws7czecia postępowania scalcniowego, obejmującego Iasy i gl,unty

lesne.

wstl,zvmuie sie WYdawanic zezrvo]eń na rv}rąb drzell,do czasu zakoncżenia po5lelrtl\!ania,
a nież],ealizowane Zez\.volenia tlacą moc Przepis ten nie dotycz_v cięc sanitarnych,
Niniejsze postanorvienie loslanie odcz\,tane ua zebraniu uczeslników scaIenia rł,e rvsi
\-iedaszów. a ponadto 7ostanie rvywieszone na okres 1,1 dni na rviejskiej tablicr- ogłoszeń
rv Niedaszorvie, Siekierzycach iw Zinrriku. a iakze rv budyrrkach L]rzędu Gnlin} N,lściwojów
i starostwa powiatowego w Jaworzc postano\ł,ienie żostanie również unlicszczone nd stronie

internetoNei Biuletvnu lnformacji Publicznej starostwa Porłialowego

\!,

I2\\orże:

http:lrł,wrv spjawor-bip pbox pl.

W związku z powyższymi uśtaleniai, po§tanowiono jak na w§tępie,
porrczenie

Na niniejsze postanowienic s}użv slronom zazalenje do Wojewod1, Dolnośląskiego
wc wrocłarviu za pośrcdnictwem starost}, Ja\łorskiego. w terninie 7 dni, licząc od daty

dor§czenia (postanowienie uważa się za doręczonc Ws7vstkim Uczestnikom scalcnia z chrł,ila
uplywu opisarrego wyzej terninu w!§,icszenia go na 14 dni)

sTA

otrzvnrują:

ił dni!

28 iutego 2018 r, popźez odcąiłżniestoso\łnie
do przepisórv an. 7 x§t, 4 usla§f z dnia 26 fiarca 1982 r. o scalaliu i \łfnrianie gnutów ((i, Dz, U,

1.

Uczeslnicy scalenia rra zebmniu ivieiskim

2,
3.
4.
5,
6.
7,

soĘs wsi Niedaszów (celcn publicznego oglosze a, tablica ogło§Zeń),
SoIrys 1łśsi€kierąvce (celem pńliczrego ogłosżeńa - tabllca ogloszeń),
soltys 1vsi Zinmik (celem publicznego ogloszenia - tablica ogloszeń),
Wójt Gniny Mściwojów (celcn publicznego ogloszerua - tabiica ogloszęń),
starostlvo Powiatowe rv Jaworze (celem publicmego ogłoszenja - tablica oglo§zęń).

z 201 4 1. p§z. 10() zę zm,)^

a/a.

załącz}iki:

l.

Lista uczestników scalenia

-

do

,lrgtądu ,!v

d, Wrocławska 26, tł Biurze Geodcly Powialo

si§dibie

ęgo pok,

Sta]ostwa Powiatowego

nr2l5.

w

Jaworze_
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Urzłd Nl rs7ilko\,\ski

2,

Dolnośląski€ Biu]o G€oalezji

lvo_ie§,ódz§\ll

Slo$ackicgo l2,

Dolnoślłskiego.

i T€renół

50-1ll wroc]al\. uL Wlbrleze

Roln}ch

we

Julllls/c

wrocła\łiu, j0,0.1+ wroclal!.

ul, I\łlrszałka J. Piłsrtdskiego 15/17.
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