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DECYraJA
o żat§ierdzeniu pr{ekiu scalenia gruntó§,wsi Niedasztirv. gnrina 1\|ścirtujolr

Na podstawie ań. 2 ust, I, nń, ] usl, l, ań. l0, ań. 2? ust, 1.3 i,1, an 28 !tsl, l i2,
art. 29 usl.!v},
z dnia 26 nlarca l982 r, o sca]aniu i wyliianie grLrntóu, (Dz.U. z2013 r. poz, 90t
z\ł,anej dalcj uśawą).
oraz art. l0.1 usta§,y Z dnia l4 czenł,ca t960 r Kodeks postępolvłnia arininistraclnego (Dz,
U, Z 20l8 r.
poz,2a96 ze zat. zwanyn dalej l(}A).

],

]I.

orzekam
o zatrvierdzeniu pĄektu sca]cnia 8runlów obrębU Niedaszów. gmina N.lścirłojórr. o lącznej polłicrzchni
obszaru scalenia w\llosZącei 582.1339 ha, zgodnie Z dokunreDtani stanowiac)lni
hlcgralna cZęść
niniejszlj decyz]', lj : pĄekrem scalenla tnorzirdzon\lll l \!\kal.Ln\|n na ple^vorysle
obsżaru §calenia,
rejeslrem sZagunku porównawczego grunlów \ł],dziclfirych rł,rvyniku scalenia
oraz Zasadanli
obejnrolvania w posiadanic gruntó§ lvydźielonych w Wynil.! sca]enia

o następtiąc}ch tcrninach objęcia 8runtów w posiadanie:
l, na gruntach lo sprzęcie zbóz . nie późnir",j niz do ]6 wrzcśnia]0]9 l,.

].
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III
lV.
\'

\'l,

\! przypadku gruntów, na który,ch rosną

zienlniaki

do

3l

() ZWi9kszeniu obszaru gosPodarslw prze7
uczestnikó\\,

żałącznik nr

l

do niniąszej decyz3i.

]0l9 t,.
włrzllłatcrmilr §ciścia !v po§iadłnic

paźd7icnrika

w plz)padku gruntów na klól_1,ch .osią buraki. kukurlLlza i
ustaIa się po Zbiorach, lric później niz do 29 1istopada ]0l9 r.

scllenia svlrricnionvch w

0 zntnie.jszeniu obszaru gospodarstrł, przez uc7eslnikóu, scalenia wyinienlonych
zalącżnik nl2 do niniejSZe] decyżji,

§_v.

kazie slitnowi_acYm

§ \łvkazie slanowitlc\m

'.) zastosowaniu doPlaty pieDierrcj z tltułu ztliększenia obszaru go§podarstwa grunlami inn"-ch
uczestlrików scaicnia. Wymicllieni Llcleslnicv sca]enia zobotviązani sa uiścić
.i€dnLrriżo\!q §llltltę
\Y telmiDi€ d\\'óch nicsiec), od 7akoń.7cll]a sełlcnln ll. ratll
lnel st,lru5t\\J PU\ialoweqo N Ja§,orze.
Bank BCŻ BNP PARlBAs nr l.łlann]1620006]05]0597]]56, Wlsokosc wpłal !tynika
Zc z]ożo|\'ch z8odn}'ch oś§,iadczeli \ll!n ie\L \\\m]enlL,n3 $ §\[alLf \tanOwjąc}1I załlrcznik
nr 3 do niiic]szcJ decy7ji

() lesloso\!aniLr dopłal}, picnięZnci l t\tulLl Znlnieiszcnia
obszanr gospoclarstwa na rzecz inn},ch
licżśslnikÓ§ scaIenia. \r),placanej .jcdnorazo\lo ze środkós §płyriając},ch na rachunek ba|kos\
Staro§l§a Powreto!vc8(] w Jaworze, \\r)plata_ \!}nikajqc 7c Złożon)chzgodnr,th
us*l.,.l,:ztn .t,o,1
nestąPi \t'lcnnirrlc dlróch nricsięc}'od zakolic7cnix scalcnia uczeslrikom wvnliel|i()n\ln !\,\\,\kNlic
. ,,, $i:,.\lll zll,r.zlrlk ,r, .] do Jl nli ,,. ,iJ.\,.]l
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5

nie7irbLldo\\an\ch po]ozo|\ch na dZiałkach nl] 1]]]0.,1]]].
l56]2 (nunlery pr7ed scllcttiel]l), opistln)ch § w],kazie n.nowinc}nl

156il i
decvłi. Za grunlv 1c Zr lgodr \\spóh\lnścicic]i w},l:l7ie]ono odr!-bnc rnltrly
odpo\!iadajece \\ańości udziahi\ \\! wspl]l\\ łasności,
Vlil, O u§tanowie|iu sluzebnośćgnlntolc,j polegajlce1 na nieodpłatnrm pla\!ic IrzcialdLl
] plzechodLl na dzialce ur l4.1 (nl po scalcnlu) na17ecż kaźdocżcsl)c8o §laścicicla i po§iadłc7l d7ialki
nr 1.15 (nr po scalcnlu), opisanej rv *; kazic stanr\\,iqc} nr zilac7nik nl 6 do ninicIszej decl,z.li,
.131]. 1:1]].

lal_acznik

nl5

711. 9012,

do l]rnicjs7ci

uza§lrdnićDic

scalcnie lnlllló!v wsi Niedas7ó§,. gnlina Mściritljtni zostalo irszczete poslano§ieniem surosll
Ct',6ó22,92ol6.1.20]ii Z dnitt ]3 lutego 201S r na !vniosek \!laścicieli grlllló\!. któl}ch

.I.1lvorskicgo nr

laczny obszar przekroczył poklrr,ę porlierzchni pr.ojektou,łnego clbszal,Ll scalenia,

obsżar scalenia obcinoual grunty §si Nicdasżó§ (Z \!},łączeniem gnllrtó§ skalbu Państ\!a bęC]tlc},ch
ire rvladaniu PKP S.A, połoźonvch na tlzia]kach ewidenc}'jnych nr] l78/1. l78/5 i 178/6), dzia}kj nr 12/]. 4]/]
i 12/4 Z obrębLl Siekier4,,cc olłz działki nr 82/1 i ]02 Z C]brębLl Zimnik, Dec]7ją slirosly Jallorskiego
nl GP 6620.84 20] 6 Z dlria 23 1ipca]018l.dzialki7obrcbŃ!siekiclz},ceiZinrrlikznaidujlcesięwobs/arzc
scalcnia zostały przyłączonc do obtębU Niedas7ó§. scalcnie glxnlów rcalizorvano w trybic plzepi§ów u§lauy
zdnia26 lnarca l982r,oScalaDiu i§}lnianie grunió§ Wnlyjl przcpisólv usta$,y, pro.]ekl sca]enia grunlót!

Zoslal opracowanv pr7cz upo§ażnioncgo gcodelę Dolnoś]askiego Biura Gcodczii iTerenów Rolnych
§'e WrccIaWiU mgr inz. Dalrutę Ziembicka (l1r UplawDień zawodo§,yclr l020]) przy udziale poNola|ej
przcz Staros(ę Jaworskiego kollr]sji pehriącci fLlnkcje doradcze, Projekl okazano uczesłrikom scal€nia
na gruncie !v dniach od ]9 do 25 nrarca 20l9 r oraz na zebraniu ogólnym §' dniu 28 marca 20] 9 r.

Podslawa projektosalr ia rozlogótv pól i przebiegu dróg nanspor.u roln§go b! l},
,.Zalozenia do proiektu
scalenił gruntów \\,si Niedaszóu,'-. które Stalros,ił; załącznik do lvniosku o prz\,żnanie pomoc) na realizaclę

opcracii ..scalenie grllnló\ wsi Nietlłszów. grrrrna MściNoió§. potłial j worski'. rea]iżo\laną w raffach
podtizialanił,.wsparcie na ilrrłestlcje zrriazane z loZwojclll. IIodcrniZacj4 i dostosowylt aniem rolnic§\a
ilcśnict\ła"oliete8o Progralne]I Roz§ojU Obszaró§ \icjSkicll na lala 20l4-2020, Zgo<Jnie z polrl,ższ\,1n

wlioskien, oprócz częścigeodezl,jnej

dotl,czącr_,j scalenia

slunli)w, do rvy-konania przervltlzialo

zagospodarorvarrle poscalcnio\'ve, o klóryn) nowtl u,afi, ] ust. 2, pkl. 9. lil, a, c uslawy o scalal|iu i wymianle

grunló§,. obejmujące budorrc

i

przebudorlę dróg dojazdo§,},c| do grunttirv roin}ch

i

Zabudo§ali

gospodarczvch o nunTcrach od l do 1o łac7nei dlugości .ł,09 km oraz rvykonanie zabiegórv rekull},!vac!r]nych
grunlów po ZlikwiC]o\\,anlch drogach.

§'t)m

Stodki na lealizację operacii ..SclIlenie gnrntóir r\si Nicdasz,.iri,. grrrina N,|ści\\,!rió\\. powial jaworski".
Środki na poLn,c]c zagospodarouania poscaleniorrego, 7ostah okrcślonc rv unroulc o pr4znaniLr

poi]rocy nr 0(]0()5-6502,t]N,lo i 00()01/]6 z

dni 21.0520]] r Ost|leczn\

Zakles prac (l7aleźniont,jes{ odcen

rynkowych.

W §)'niku plac

scalenio',rych nast4pila zlnlłna poil,ielzchni obszaru scaleni1, \}kalane.j
§ postano§,ienlu Starostv ,la,.vorskiego r)r GP,6(J]29,]0]6 i ](]13 z do]i 2s lLrlcgo 20]3 r, o l\s7cZeciu
postępolania §calcniowego, 7 5s1.99]1 ha na 58],l3E9 ha Znianl pollierchni obszłrLl scalcnił ivynika
7 pLrl]o\!nego .iej obliczell1a t oparciLl o dane z polnianl bczpo§.cdlliego rvvznaczonych punktriri'

i ilznorvitlnvch znakc]rv glanicznvcJl gralricy rrbszaIu scllen]a
Osob}'. kftie \\ n'akcie scalenja nllb},l! gnlnt] ]slal} jie uclcstnikanli postgporlania scalenjolvego,
lł'vmicliono !l v\!kazie stallo\!it!c\ln z.rlrlcznik nl ] do llin]ejs7e] dec},4i, Nib}wcorll zapcrlniono udzill
rv postępolanil scaIt-nio\)m lla pla!!l]ch llc7cstlli(a sca|cnia,
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W p.occsic ploicklLr\\allia gcod{_tl

L,

ti§lslędnil 7łc7clria tlczellników §calenia. którż] pisclnnie w},strlpili
z$jększeiie ]ub znniejszclrie porvierzchni ich gospodalstw

D7]alka ul]]el ]]j nie posiada dostępLl clo rtlogi pllblicznej, ustalono dla niei bcz odszkodowani8.
1.r żgoda §łaścicicla Llziałki obciqż.lnej !i nr 1.1.1. slużelrnośćllrunn]wą opisen. !! punkcie VIII
.l-,

/l-

/| l l l,.,l

W pn|ekcic

l1,1l,śl ,,ś|J.,),,

i

scalenia. grunl), nieżbedne

ll8 celc niejscoriej ułtcc7nościpUblicznci

Zonal,\ Zap iek1olvnlle w działce nl ]12 7 pr7e7naczcnien na parking prz1 bo]skLl i ś\!ict]ic) *iciSkici
ora7 lla d7ialcc nl l69 z przcznacZe]l icnr na lnicisce w]Pocz}'nku przy drodzc glrritlllej nr l l0655D,

Proicki soalenia grllnti)w wsi Nicdrszów żostat !\\7naczon)- na grunoie i okażany uczestnikom scalcnia

23 st, ] Llstawy) § dnirr 28 marca ]019 r, na zebraniu ogólnynr Na zcbrallill tym. prZędstalviono rrirvnież
7isidv obejnlow.lnia !v Posiadanic 8rul]l(i§ wvdZieloJ]!,ch rv rvyniku scalenia. a lakże poinformorvano
llcze§tnikó\! o przl,shrgLrjacl,rn in prawie do składania do staroty Ja§olskiego na piśmie Zastrz.żeli
do projektu, !ł terninic 1.1 dni od dniajego okazania (art, 2,1 ust, l ustaw}),
W telnrinie określon\,]n ustalva nie wplynęło żadnc lastrżeżenie do okażan.go plojekfu scalenia
(al1

gruItólL

Zgodnie z ert,2 ust,.1 Ustalvy. Za ż8odą ucżestnikó!ł so:lleni1 w}rtnienion},clr !v punkcie VII
olaz zał4cżllikU nl 5 do niniejs7ei dco}Zj i. któr'}r przcd scaleniern posiadali gruDt-v nieżabudolvane slino§iź]ce
wspóh!łasllość.w},dZielono .lla nich odrcbnc grunly odpowiadaiące vańości udZialów we \yspilłlvłasości.
UcżestDicy scalenia. Zgodnie 7 art, 8 ust, l ustalvy. otrzymali w rvl,nikLi scelenia grunty o \łartości
s7acunkowej nicprzekraczającej +:]% § skrsunku do gruntów.jakic posiadali przed scalenierrr,
Grunry zDajduiące się §,obrębie teręnó\Ą,zabtldowan}clr pozo§tawiollo w dot!chczasolvej Ioka]izacii_
rlokonLrjac w Lt7asadn]onych przl,padkaclr kolekt_1 przcbiegu ich granic, jednoczesrrle llic pogar"lJjJ!
warunków korz}stlnir Z nierllcholności. \\, szczcgó 1ności dostępu do budynkórv, Zniany polv ierzch n i dzia lck
\!vllikai4 Z nowego ponliaru ich glallic.

]]ioląc po§}źSże pod Lrwagę oraz §,obcc tego. żę proiekt scalenia zostel oprac(rwany racjona]nic
pod rvzględem gospodarczynl i zgodnic Z obo\\ lą7tljąc) |ni
|rzepls.rnlL prrn J, J utZe5tllic}r scalenia ollzymali

za grunty posiadanc przed scalenienl nalcżn}, ekwiwalcn1, zaśróżnica w §,arkrści gospodarstw
plzed ipo scalcniLl ZoSlźrnie wyrównana dopłatani ustaloltvllli plżeżsamvch żeinlercsowan}chj
a

ukze rv zrri4zku z tynl, źc żaden 7 llczcsliik(i§ scalcnia nie Zglosił żastrzeżeń do proicktu scalcnia

orZeczollo .iak w sentel)cj i

n

in ie

jszc.i der-yzj i,

Decyzia ninicjsza, zgodnie z afi, 2IJ ust. l ustewy, podalra została do publiczn€j wildomości
prżel jej odcz}taDic nl zebraniu Llc7estników scalenia gruntów !!si NiecIaszt]r,v *. gminie Mścirvojów.
zlvolanJm przcz Starostę.Iarvorskiego na dzicrl ]2 nlJ.ja 2019 r. wc Wsi Niedaszólv. a ponadk)
przez ie1 tlytvieszenie na okrcs ].1dlri lra rablicach ogłoszeń rvsi Niedasztirv. sickicrzyce i
zinlnik, urzędu
(inllny Nlściwojrirvoraz staroStWl I}()\\iato§cgo lv Jauorze, Z chrviLą
Llpły\\u 1er]ninu w}rlvie§żcnia, 7godnic
Z arl,28 ust. 2 usląrłr,, rlecyzje o Zatwi§rdzcniu projektu scalenia uwaźa się Za doręcżoną wszystkil)l
uczestnikon soalenia.
StosoRnie do art, 29 ustaw)r o sceltlniu i wynianie gruntÓlv. decyZja o zatwicrdzeniu projekfu scalenia
stano\'r'i t\luł do uja\vnicltia no§,cgo slenu pra\\ncgo \! księgech wieczysrych i podsta$,ę do.\!pro\łalllenia

scalenia w posiadanic tll,rJzielonych im gruntóW, I)ec}7ja ta nic narusza praw osób trzeoich
trurrtóiv rry. dzielonych w Zllnlian Zlt grunl\, posiadlne prżell scaleniem.

LlcżcstIrikć]v\
r1o
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obciąźenia \\,pisanc do ksiąg rr icczystych przenosi sic 7 8nllrtó\! podd.tn),ch scalcniu na grunty wydziclolle
ir lvl nikLr scalenia,
Z ilaczlLlKl nl
do niniejszej decyzji są dostępne, do rłglądu, dla UczestnikóW scalenia.
w pokoju nl215 (I1 pietl1' w siedzibie starostwa Powiato\łego w Jalvorzę przy ul, Wlocławskiej 26,
L

lv godzinach pracy urzedLr,

Sbsowanie do ań, ]27 KPA. od niniejszcj decyzji strolloln shlżv plawo §,niesicnił od§ohnie
do Wojetlod}, Dolnoślaskiego, Za pośrednictlvem Stirost} Jl$orśkie!lo.W 1canilric 1,1 dlli
od dnia.icj doręczenia W tcnninic tylll. strolr! Inogą zrzec się pr.arv.r rlo \\niesicnia odwolaniźt pr7e7 7h7enie
Staroście Jalvorskienu oświaclc7enia Z dnicnr dorqcZclli8 clIganorli ośrriadczeniao zlze.zeniLr ,lę plrrrr
rlo rvnicsienia odlvo}arria plzez oslalniźt Ze stron poslępowania. dec},żia staje sie ostatcczlLlr i prlrulllruer1.1,

oo§ytl. nlnlsJsża slał. .lQ
oataloczna a dniem

i}

podano do wiadomości
\\ gnrinie MściWojów. w

uc7cstnikó\! !calenia

!n]ilóŃ wś!Niedłś7ó!V

Ząlączniki:
] , Wykaz uczeshikólv scalenia Zwiększrjłc}ch obszar go.podalstrvł za doplatą.
2, Wykaz uczcstnikó\! sc:llenia zmniejszajaclch obs7ar gospodarstwa 7a doplala,
3 W)kaz uczestn;kólv scalenia zobowi.lzanlch do dopłaly z t}tuh zwiekszenia gospodarsnva.
,l, Wykaż uczcstlrikólv scrrlenia otrĄmująct,ch doplat] z §t h 7mniej§żenitl gospoda§hva.
5, W),kaz uczestllików §calenia, k(órży $, trakcic scalcniaZnicśli $spólWła§nośćg ln(U$,
ó Wykaz slużebnośoigrtrntowych.
7. W),ka7 uc7cstltików. którZy !v trakcie scalenia nlbyli gnlnty i stxli się Uczestnikaln] postepo",.lnia
scaleniotvcgo.
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