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DECYZIA
o Zatwierd7eniu projeklu sca]enia gruntów wsi Nicdaszów.

gllina MścirriIos

Na podslaw]e afl,2 usl, ], ań,3 ust, 1, an, ]0, afi, 27 ust, 1,3 i,ł, ań, ]8 ust, ] i 2, an,29 ustawy
zdnia26marca ]932 r, o sca]anju j lv},mianie gruntóu (Dz U Z20]8 r, poż,90E _ żWaD€j dalej u§tau,ą).
oraz ar1, l04 ustl$,}r z dnja ]4 cżcN,ca 1960 r, Kodeks poslępo\\,ania adminislraclinego (Dz, U,7 20lt r,,
poz, 209ó ze zm, Zwalryn da]ci KPA).
orzeka

],

() Zan!iefdżeniu ploi€ktu

I1,

() Dasleplliacych temliDach obięcia grunlów w posiadanic:

scaIenia grunló\! obrębu NiedaSZów_ gnina Mści\łojó\\,. o łącżnejpo\!ierzchni
obszaru scalcnia \\}Tos7ącc' 5t2,1389 ha. Zgodnje z dokumentami stalro!,,jącvDi integra]na cżęść
ninicjszcj clecyzji. tj.: projcktcnl scalenia sporz4dżon\m i \ł,yka7anvm na picnłorvsie obszaru scalcnia.
rcjcstleltt szacunku polóulra\\,czego grunlólv \ł,ydzie]onych rv wyniku sca]enra oraz Zasadani
obejmorł,ania w posiadanie gnrnló§ w,"-dżic]onych \ł .§,vnikll scalcnia,

l,

2,

ila grunlach po spl,zęcie

l

3 $

zbóż

pl,zlpadku gruntó\ł. na
plz}padku grLlntó\

n

nie później niż do 16 \!żeśnia20l9 r,.

iaki

l paździeflika 20l9 r,
których rcsną bulaki. kukuł,dza i\|alż\§,a le nin \\,eiściau. posiadanie

kló],_\ch rosną

7ien

do ]

Ustala sję po żbiol,ach. llie późnici niż do 29 listopada 20] 9 r,

II].

O żwieksleniu ohszaru gospodarsl\! przez uc7estnikó§ scalenia §\ mienionlch w
zllącznik nr l do niniejsze1 decyz.ji,

]V,

()

\!\ kazie stano\\,iącvm

żmlriejsze ]u obszaru gospodarsnv przcz ucże§tnikó\\, scaIenji w"-liicni(nlych § \\ykażje slano!\,iąc) m

zalącznik nl2 do lriniejsżcj dccyzli.

V. ()

Zastoso\\łlriu doP]at} pienięźn!,i ż l\1ułu 7\\,iękSżcnia obszaru gospodarslwa gnrnlami innych
W)fiienieDi uc7esll]ic\ scalenia zobo§,iazani sa uiŚcić jednolazo\\ą \\płalę
§,lelnlinie d\\óch ntiesięc},od 7akoliczcnie scalenia na l?chtlnek SlaR)s1\\n Po§iakrweqo \ł, Ja§'(n.Ze,
Bank tsCŻ I]NP P^RIBAs nI ].1 ]600 l.ł62000620520597_3156, Wl,sokość wpłat w}1)rka
ze 7loźon\ch żgodn\ch oś\\,iadczcli stl1nl ije§t u,vn]]e iol1a \\.\ł,ykaZie stallo\iac].'li załąc7nik
nr 3 do niniejsZej decyzji,
ucżest11ików scaienia,

VL

() 7aslosoNaniu doplat], pieniężDci Z l\tulU żnlnie]s7enia obslaltl gospodalsn\.a l]a rzecż illi],ch

Llczestlikrjrr scalenia_ \\,]placanei jednolazo$o żc śIodkó\\ lrp}lrlajacl,ch la lachunek bankolł,1
Slarosnvł Powiato$cg(r §,Jll\\,or7e. \'1pJata. rYrnikaiaca 7c żlożon\chlgodnvch oś§iadczcli st1.0l.
naslź]pi §, tcmlinic d§,óch r]rjcsięc\ od zakoliczcnia sc.lcllia uczestnikonl u,vDrienio !,n) §, §,yka7ie
§lalro\ ]ąc\ n ZaI.]cZDik llr 1 do ninielszc,] rlccyzii,
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VlL o

żnieśieniU§spółWlasności w gluntach nieżabudo\!an},ch po]ożonych na działkach nr: 12/10.43j1.
l i l5ó/2 olu111ery prżed scalenicnr, opisan},ch § \\,}kazie stanowiąc}nr
Załącżnik Dr 5 do niniejszej decyzji, Za grunty te ża zgodą wspói\ł]aścicieli Wydzielono odrębne grunty
odpo\riadaiące \rarfości Udziałó\ł wc §,spó]§łasności.

.13i2.:ł,1]1, 5, 7/l, 90/2, 156i

VlIL ()

uslaDo§,ieniu służebność
snlnl(xlej polegźr,iącej na nieodplatnyD prawie przcjazdu
r przechodu a dzia]ce nr ],ł:l (nr po sca]en]u) na r7ec7 każdoc7esnego wlaścicie]a i posiadacza dzialki
nl ] a5 (nI po scalenlu). opisanej w wykazie stantllłiącyn załącznik nr ó do ninic,jszcj dccyzji,
uzasadnienie

Scaie ie gru tów wsi NjedaszóN, Errina Mści\\,oió\\, zosta]o \lszczęte postano§icnien Staros§
Jaworskicgo fi CP,6ó22.9,20ló,1,20lE Z dnia 28 lulego 2018 L na wniosek $łaścicieli8runlóW. któr}ch
lączny obszar przekroczlł poklwę potrietzchni pltljekttltvanego obszalu scalenia,
obszar sca]enia obejmo\\,a] grun§,wsi Niedaszów (7 §}]ąc7eniein gruntó\\ Skarbu Pańs§va będących
We \lladaiiu PKP S,A, polożon]ch na dżialkach e\łidenc)inych nl: l7814. ]78/5 i l78/ó). działki lr42/2,,12/3
i,ł2i,1 z obrębu Siekieące olaz dzialki nr 82/l i l02 z obrębu Zinlnik, Decyzją Stalosty Ja§orskiego
nr GP,6620.84,]016 z dnia 23 lipca 20l8 l, dzialki z obrębórr Siekierzl,ce i Zilnnik żnaidujące się w ob57ar7ę
scalenia 7osta\ pl7!łąc7oDę do oblebll Niedas7ów, Scalenie grunló\r, rea]iZo§,ano \\, trybie przepj só§, usta$,},
z dnia 26 narca ]962 r. o Scalanju iw},lnianie gn]ntó\\,, W nr)śl pźcpisó§, usta\\},. projekl scalenia gruntów
Zoslał opraoo§,anJ, plzez upollażnionego geodelę Dolnośląskiego Biura Ceodezji i Terenó§,Rolnych
$e Wrocła§,iu lllgr inż, Da|utę Ziembicką (nr uprarrnień zalrodol)ch l020l) prry udzia]e po§olani
przez Starostę Ja\łorskiego konisji pehiącej funkcje dotadcze. PĄek1 okazano uc7estnikom scalenia
na gruncie $, dniach od ] 9 do 25 ntarca 20] 9 r, oraż na 7ebraniu ogólnyrll §, dniu 2E Darca 20l9 r.
przcbicgu dróg n,all§pol1u rclncgo b}l} ..Założ€nił do projeklu
scalenia gruntó§,tvsj NjedaSżów". klórc stanowił,v za]ączllik do Nniosku o prz!Znanie ponoc} na realizację
Podstawq ploi(rkto\\,ania ro7]ogó\\, pól

i

operacji ..Scalenie gruntó\ł Wsi Niedaszów. gmina Mściwojów, polviat jarvorski'' lealizo*,aną t\ ramach
poddzialania..Wspaltie na inlłestycje zlviązane z rcz\!,rem. nlodemizac,ją i dostoso$,y\t anj em rolnictwa
ileśnictwa'' obletego Progralnem Ro7tvoiu obszaró\\ Wieiskich na ]ata 20]4,2020, Zgodnic Z po\\,_Vźszyn
\ł ioskiem. oprócz cżęścigeodezyinci dotycżqccj scalcnia gruntó§. do wykonania przcwidziano
zagospodaro§,anie poscalenioł,e, o którynl mol,a w at, ] ust, 2. pk1. 9. lit, a, c usla§,}r o scalaniu i wymianie
gruntów. obcimuiącc btldo\\ę ipr7ebudo\\,ę dróg dojaZdowych do gruntó§, ro]n},ch i Zabudo(ali
gospodarczych o nllnrelach od l do,1o lącŻllei długości4.09 kn oraz \,rykonanje Zalric8óv,rckully\ł,acylnych
glxnkj$, po zlik\\,idowanych drogach,
Srodki na reali7acię opeĘcji ..Scalenie gn]ntó§ §śi Niedaszó§,. gm]la l\4ści§,ojó\\. powi al j a§,orski".
wtyn ślodkilla pokr},cie ża!.ospod alo\\ ania Poscalenio\lego. Zoslał\,określonelt,unlintie o prz_lznrniu

pomoc},nr00005-6502-UN40]00001,/]6Zdn]a2.1,05.20]7r.ostatcczlr}Zakrcspraculależlion!jenodcen
rynkou,),ch,

\\r §,},niku plac scalenb\\]ch nastąpila znliana po\\iel7chni obs7aI! scalcnia. \\vkazaDej
$ poslano\\ienj1] slalosl! Ja§,orskrego nr GP,ó622,9,20]6,],2()]8 ż dnja ]E ]ulcg(] 20]8 L o \szczęciu
postępou,ania scalennxtego- 7 58].99]] ha Da 53],]]39 ha, Znliana potvicrzchni obszaru scalenia tł.l,nika
Z

pollo\\rte!o jej obl]cże ja \v oparciu

i §,Zno§ion_vch

\

ł

dane

7 pomiaru

beZpoŚredniego !|},ł]aczolr},ch punktÓ\l,

7nakó\, granic7n}rch granicy obszaru scaIenia,

osob\.llórc \\ lrakcic
§,}'lllienjono

o

sca]cl]ia nab}l}

grilnl},istab,s]ę uczeslnikinli |oslępoNa])ra

Scalenjo\\,ego.

tllkazie stano*iąclln za]rrcznik nr 7 do nlnicjszcj dccl,zji, Nłblilcon zape*niono udzial

poslcpo\anill scalc]lio\\\nl ]la pm\\ach Uc7estnika scalenja.
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plocesie plojektorvallia geodęta u§,zglcdnil źyczcnia Llczcstników scalcnia, którzy pisennie \ł},siąpili

o 7więks7enie ]ub Znrnicisżcnie po§,ierzohni ich gospodalshv.

Dzialka nunler l15 nie posiada dostępu do drogi publicznej, ustalono dla niej bez odszkodo\\,ania,

za zgodą *4aściciela działki obciażanej tj. nr 144. służebnośćgruntową opisaną \ł, punkc]ę vIII
oraz lv załączniku nr 6 do niniejszej aecyzjl,

W

projekcie scalenia. erunt} nie7będne Da cele niejscottej użytecznośoipublioznej
7ostałv 7aproiektowane w działce nr 172 z przeznaczeliem na parking prz_l,boisku i świetlicy wiejskiej
oraz na działce nl ]69 Z przeznacżenieln na nliejsce W}poczynku prż},drodze gminnej nr l10655D,
Pro.jekt scaleDia gNntó\Ą

§si Niedaszów 7ostał \\yznaczon1,

na gruncie i okazany uczestnikom scalenia

\ dniu 28 nralca 20 l9 r, na zebraniu ogólnym. Na zebraniu tym. przedstawiono ró§nież
zasad1,obejmou,ania rv posiadanie 8runtów \łydziclonych w wyniku scalcnia, a takźc poinionno\ła|o
(aI1, 23 uSt, 2 usta$,!)

uczestnikó\ł o prz},sługując},m inr pmwie do składania do Staroty Ja§orskiego na piśmię7a5tr7ężeń
do projckttl. § lerniiie ł 4 dni od dnia.jego okazania (an, 24 ust, ] ustaw!).
\\j tenninie określon}n Lrstawą nie wpł}nęłożadDe zastrzeżenie do okazanego projektu scalenia
gnlntÓ\\,.

Zgodnie ż aI1,2 ust,.1 usta\ły. ze Zgodą lcżeslnikóW scalenia w}$ieni()n}ch !v punkcie VII
ola77a]ącznikllltr5dolliliejszejdecyzji.ktorzrprzęd'\calellielll|osladaligrullr}nicżłbudowanestanowiące
§spół\!łasność.w},dzielono d]a nich odrębnc grunty odpo!łiadające lval1ości udziałi)w \ł,e $,spóh\4asności,
L,czestnicy scalenia. zgodDic ż ar1. 8 ust,

l

ustaw),,

otrz}Tali w lwniku scalelia

grunt"Y

o wartości

szacunkorvej nieprzckracża.jącej +j% w stosunku do gruntó\ł.jakic posiadali przcd scaleniem,

Grun§,lnajdLljące się \ł obrębic tclcnó§ Zabudo\}aD}ch pozostawiono \ł, dolvchczasowcj lokalizacji.
rv uzaSadl]ion\ch przvpadkach korekt}, przcbiegu ich gmnic, jednoczśnlienie pogorsza;sc
narunkó\l kol7ystaDia Z nicruchon]ości, \! s7czę8ólności dostępu do budynków, Zlniall} pow ierzch n i działek
§tnikają Z nowego pol!iaru ich granic,
clokonLrjac

Biorąc po§),żsże pod u\\,agę oraż wobcc tego. że projekt scalenia żostałopraco*,anv racjona]nie
pod rvzględem gospodarczym i zgoclnie z obolviązrrjącymi przcpisami prawa. a ucżestnicy scalenia otrz}mali

7a grLnlty posiadane przed scaleniem na]cżny ek§i\!aleDt. zaśróżnica w wartościgospodarst\\
przed i po scaleniu Zostanic rvylólrnana dop]atami usta]on!,nli przcż samych Zaiitereso\łan}ch.
a

takżc W żwiąZku Z t}ln. że żadęn Z uczcsl]likóil scalenia nie zglosił zastr7eżeli do pro.jcktu scalenia

or7ęcZoI]o iak

§ sentencji niniejszej decyżji.

Dec),zja Iiniejsże. zgodnie 7 ań, 28 ust, 1 ustaw}, podana została do publicznc.j Wiadonrości
przez jej odczltanic tra Zelrraniu uo7estnikó\ł scalenia grunlóW rvsi Niedaszórv §, gminie MściNojów.
Z\\ołan}n przeż stalostę Ja$,orskiego na dzięń 22 lnaja 2019 r, we wsi Nieda§zów, a ponadto
plżez.iej \ry§icsżenie na okres ],1dni na tablicach ogłoszeli lvsi Niedaszó§,. siekicrzyce i zinnik, urzędu
Cnily Mściu,oiólł,oraz starostwa Powiatowego \\, Ja\łorzc, Z chwilą Upł},\!u terminu \\,y\\,ieszenia, zgodnic
z ar1.28 ust,2 Usta\\y. dccyżję o zahvięrd7ęniu projcktu sca]enia u\\laża się za doręczoną wsz/stkim
uczestnikoln scalenia,
Stosorvnie do elt, 29 ustaw}r o scelaniu i !v},mianie gruntó*,. decyżja o Zahvierdzeniu projcktu scalcnia
stanowi tvtuł do uiewnicnia no\\ego stanu pra\rncgo w ksiggach lvieczyslych i podsta§ę do \Ąpro\\adzęrlla
uczcstiików scalenia rv posiadarric Nydżielon)ch im gruntów, Decy7.ia ta nie narusza pra\l osób trzecich
do gruntów wrdzielonvch w zamian za grunry- posiadane przed soaleniem,
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Obciążenia \\,pisane do ksiąg rvięc/.-st"vclr prlenosi sie 7 gruntó\\ poddanych scalcniu na gnrnt\,\\,\,dżielon€
w §yniku scalcnia,

Załaczniki nr l
7 do niniejszej decyzji są dostępne, do wglądu. dI1 uczcstników scalenia,
rł pokoju nr215 (II piętro) w siedlibie staros§\,a Po\\iatowego rv Jaworzc przy ul, Wrocła\łskiej 26,
w godżinach pracv urZędu,

stoso§,anie do ań. l27 KP^, od ninicjsżej der-l,zji stronom shtź) prawo \\,niesienia od\rołania
Woje*,ody Dolnośląskicgo,Za pośrednict\veln Starostv Jaworskiego, rł, tcrninie I,1 dni
od dniajci doręcżenia, W 1eIlninie tym, strony mogą żrzec się pra*,a do §,nicsicnia od\!o]ania przcz Złożenie
StaIoście,Ialł,orskiemu oświadczenia, Z dniem doręczc|ia orgaDowi oświadczelriło zlzśf7enitlsi§ prc\x
do §,nicsicnia odwołania prżez ostatnią Zc slron postępowania, dec,vzja staje się ostateczn3 r plis om,,cna,

do

uczestników scalenia grunló! wsi Niedaszó§,

Podano do wjadolnoścj publiczne.j przez

lv gminie Mścnvojó§, w dniu 22 nraja 20]9 r.

)W]^]olry

*y*i.,.o"*
Zd.jęto

łiu,, 23.:? {...2.?./&,

dnia

Złłącżniki:
l ,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

Wykaz uczestników scalcnia Zwiększając,vch obszal gospodarst\ła Za dopłatą.
Wykaz uczestnikó\\, scalenia zrnniejszających obszar gospodarstNa Za doplatą.
wykaz uczestników scalenia 7obo§,ią7anvch do dopłary'z tJ-tUłU żwiększerria gospodarstlva,
\ryka7 ucZestnikó\\, scalcnia otrz!,mqjących dopłaty Z §tułu anniejsżenia gospodarst*,a,
W},kaZ uczestników scalcnia, którzy \\,trakcie scal€nia Znieśli wspól§łasDośo gluntó\\-.

W\ka,,.I(l/ęhlloici 3runlo\\)Jh.
wykaz uczesnikóW, którzy \Ą,tlakcie soalenia nablli grun§ i stali się uc7estnikani postcpowania

scalenioWego,
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otrz},nuja:
l, Uczestnicy Scalenia (poplżcżodcz}lanie nŹl zebraniu i §,\.wieszenie na okrcs l:1 dni).
2, SoĘs §,siNicdaszów celen wy§ ies7en ia na tablicach ogłoszcli na okres l4 dn i,
j, Sohys \!si Siekierż}ce celem \ły§ieszcnia rla tablicach ogłosze]'r na okres 1,1dni,
.l, so]t},s \rS j Zilnnik, cc]cnr w)\\,ieszenia na iablioach ogbszeIi na okres ],1 dni.
5, Urząd Gnrin! N,lściwojów celeD§ywieszenianatablicachogłoszeitnaokręs]4dni,
6, slarostwo Po\Ąiatowe wJŹlworze Po\ł iato§} ośrodek Dokumentacii Gcodcąallc.j iKartognficznej.
7, Sąd Rejonolv},\ł Ja*,or7ę W}dział Ksiąg Wiccż)rst),ch.
8, Dolnośląskie Biuro Geodczii i 'l'crenów RolD}ch \\e wroc]awiu,

9,

a,/a,

Do *,iadq.tllqQi

1. IJl7ad Marszałkowskl Wdewód7twa Dolnośląskiego WvdzialGeode7ji iKartografii,
2. Kra]orvy OśrorlekWsparcia Rolnicl$,a Oddzial Tereno*,v we Wrocłarviu,
.]. Palislwowe Co§podalstwo Wodllc Wod} Polskie Zar7ąd ZleWni w Lcgnicy,
,1, Pellnwo$,e Gospodarst$o LeśneLasy Paljst\łowc Nadleśnic§!o Jatvol,
5, DolnLrślaska Słuzba Dli]g iKolciwc Wrocla\}iu,
6, Po\idl, $\ ,/arldd Dru3 $ l:ls,,r,.e,

starośtwo powiatowe w Jaworze
59_400 Jawor, ul. Wrocławska 26

tęl. +48 76 729-01-00, ffi.+4876729-01,-60
e-mail: powiĄawor@po\łiat-jawor,org.pl

www.powiatł awo..olg,pI
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