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POSTANOWlENIE
, 7 § Z\\,iązktr Z ar1, 3 ust, 1i2, uslawt ż dnia 26 arca 1982 l.
(tj. Dz. IJ. z 2018 r,. poz, 908 ze zm.) oraz art, 6l § l i 4
gruntólv
cr scalaniu i w},rnianie
usia\\,y z dnia lzl czenvca 1960 r, - Kodeks postępo\\,ania adnrinistracl,jncgo (tj. Dz. L.t,
z 2018 r,. poz. 2096 ze zn.). na rł,niosck ulaścicieli gruntórr położon),ch u, obrębach
Luboradz i Dr,,r nrll,,rricc,,lnina \l.ci§n]ó\Ą

Na podstawie

a

postana\łianr
\\,szcząć postępo\\,anie scaleniowe na gruntach o lącznej powierzchni .ł26,2725 ha.

składaiąc),ch sję z :
], gruntó\ł Wsj Luboradz o powierzclrni 421.0292 ha.
2, gruntów dżjalek ltr ll1'2, 12, l3/l. 13i2.82/2, l03/4 z obrębu Drzymałowicc
o powilYżcbni 5.2433 ha.

lL

rvl,łączyć z obszaru scalenia dżiałkiewidenc),jne położone w obrębie l-uboradz
o nurnerach: ]7411, ] ] 5.20]. 1]3. 1l2/1. 1l212.203. l1,1, l0l/23.231.232.233.2_]4,
)35. 736. 230. 229. 223. ] 88/l 3. 267. 82 o łącznej porł,ierzchni l 1.8,ł6] ha.

IlI.

załączl,ć do ninicjszego postano\łienia. jako irrlegralną jego część.\,vkaz uczestnikóu,
sca]cnia gruntó\\,. pl,zedstawiony na odrębnej liście(zalącznik nr 1),

IV.

usralić przervidl.wanl,termin Zakończenia postępo\renia na nlarzcc 2022 r.

LZASADNIENIE
\\/łaścicjelegruntów połozonych rl obrębach l-uboradz il)lzvlałorł,ice rłlstqpili
ż \\nioskieln o prżepro\ładzenie poslępo\Ą.ania scalcniol,cgo.
Z8odnie z ań, 3 ust,2 ustarł,v z dnia 26 rrlarca ]982 L o sca]i]niu i w}rnianie gruntów
$, I)/. l]. Z 20 ] 8 r.. poz, 908 ze zIrr.)_ \\ szczęcie postępowania scaleniorr,cgo nloZc nastąpić
jeze]i \\]liosek złozyli wlaściciele rł iększościgospodafst\\. ro]nvch po]ożon\,ch
na pr<ljektlxłanl,m obszarzc scalcnia Iub rrlaścicjc]c grl]ntó\\. któr-\,ch łączn1' obszar
przckracza polor\'c po\\,icrzchni plojcktor|ane.ecl olrsZaru sca]enia. W pl.Zediniotowej spmwie
rvniosek o ptzc'prcxr,łdzenie scaIenia zklżlli rllaściciele ponad połorr,r,porł.icl,zchni gluntórv
pol()żon}ch na pr<!ektolvan1,11,1 obszarzc scalcnia, Spc]nion\, 7ostal t_r,ll sanlvm rr.atlnck
ol"c.lcl ) l'-zcl'l.:,'l, :,-], ,i l1.1, 'l.,,rr"ł,ll,ci lla \\. c| ( tl\l.,\\\
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Gospodarsl*a pok)żonc na obszaże scalenia charakteryzują się niekorz},stn}n
roz]ogicn] gruntó§ oraz njedostosowanien granic działek do układu dróg i rzeźbv terenu.
Stan ten znacżnie utrudnia plo\\,adzenje plawidlorł.ej, zn, echanizorł.anej produkcji roślinnej.
nie pozrvaIa na pro,1vadzenie racjonalnc.j gospodarki roJncj. a jcgo zmiana uzasadnja potrzebe
dokonania scalenja gruntó\ł.
W lłlniku pżep],owadzonego Scalenia, nastąpi niędzy inn,vmi zmniejsżeiie ilości

dzjałek rł, gospodarstwach lo]n),ch. Reżultalem scalellia. będzie obniżerlie koszlóW
ponoszonych pźez Iolników prz),uprawie roli. popra\Ą.ienie efekt,ywności gospodaro\\,aDia.
a przt l}m rolnic) nie poniosą żadnych kosztó\ł,u\\,iąuanvch 7 przcpro\ladzo]]\ nli pr]cln]i
scaleniowyni.

Scalenie gruntów umożli§i róu,nicż pr7eprowadzcnic plac

z zagospodalowaniem poscalcniow1m.

Obserwacja

i analiza skutków

przeproNadzoiych

ZwiąZanych

juz scaleń

wykazuje.

źe W najbliższyoh latach po rr.vkonaniu sca]enia. \\,ieśosiąga powaźne koź),ści,co plZeja\\ iJ

się rv ogólnl,m poziomie kultury rolnr.,j (produkcii). ocenianynr przez samych \łaścicieli
gospodarst\r roln),ch, jak 1eż przez Zaintcrcsowanc lo7\\,ojcm gospodatc7),]n kraju Nładze
państ\ło\\.e, samorządo§,e i inst\.tucjc społcczne.

Prace scaleniowe koordynuje irł,ykonujc sanolząd wojc\łództwa pży pomocy
jednoslki organizacl,jnej. tj, Dolnośląskicgo Biura Gcodcz.ji 1 Terenórv Rolnych

\e Wlocła\ł'iu. Finanso\\anie prac sca]enio\łlch izagospodarorvania poscalc]io\\ego nc5topi
ze środkó\ Europejskiego Funduszu Rolncgo na rżccz Rozwoju Obszarórv Wiejskich
i krajo\§,ch środkóN publicznl,clr,

\łsi Luboradz będzie mia1o poz}t}l\n},rvpłl,rv na środorlisko.
co Zostało potwierdżone dec}zją \t.lrt,st} .Ja\i,r\kIEl'!l1 Nr GNlS.7633.27.20]6
Sca]enie gruntów

z dnia

14.12.20l6 r. o środo,"viskorłlchu\rarunkou,aniach 7godv na realizację
pżedsię\\Zięcia pod naz\łą ..Scalenic gluntórł, \\,si i_ubolad7 gmina Mściwoió\\ po§iat
jlrrorski" realizorvanego rv ranrach działania ..Wsparcic na inwcstycjc 7\\,jazane z rozlrujcm.
modernizacją i (k)stoso\Ą.},Wanicm rolnict\\,a i ]cśnictu,a". Za§ańcgo \\,Plogranie RożWoiLl
Obsuaró\\, Wicjskich na lau 20 14,2020,

Ninicjs7.c postano\\, je]lie Z chwilq gd) slanie się oslalecz]le. podle8a ujd\\nlellIU
tł,kslęgach wjccz),st)ch ima 1en skutek. że \\.sz_\,slkie ptiźniejsze znriany stanu ulasności
iak j obciążeli pozostaja bez wp]y\w na przcbicir postc|o\\,anja sca]enio\ł,ego.
ch) ba że dokonane z()stab.Za 7goda starost}',
W intcrcsic rrc7cst]likó\ł poslępo\\ania sci]lel]iowego jes1_ ab1, dokrrnl,n,arric
jakichkolrrick 1ru,ałvch inwesiycji omz obrotLl nieruchonlościalni na grunlach obię§,ch
poslępo\łaniell sca]enioNynl odbl*altl się Za \łiedzźlstalost) Jarvorskiego i rl_r,konal,c\
plac scale]lio\v},ch: Dolnośląskiego 13iura Gcodeżii i Icrcnó\Ą, Ilolnvch §c \\rroc]a\\,]u.
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Z chrvilą rvszczgcia postępoNania scaleniowego. obejrnująccgo

las,v

i gruit)

leśne.

\\.strz\mujc się \\ada\\anie żezwo]eń na r|r,rąb drzcu,do czasu zakońcżenia postępo$,ania.
a niezlealiżo\rane żezwolenia trac.i moc. Plzcpis ten nie dotl,cz1. cięć sal1jtarnych.

Ninicjs7c postano\łjenie Zostanie odcz}tane na Zebraniu uczestników scalcnia rve wsi
l-uboradz. a ponadto zostanie \!},\!ieszone na okres 14 dni na rvicjskicj tab]ic},ogłoszeń
\\, l,ubo],adzu ilv Drzlnraklrł,icach. a takżc $,budl,nkach tlrzędu Cminy N4ściwojórv
i Starcstwa Po\ł,iatowego w Ja\ł,orze, PostanoNie]rie zostanie ró\\,nież unieszcz0lrś nit stronie
internefuwej Biuletynu lrrfomacji Publicznej Starost$,a Pou,iatowcgo \v Jaworże|
http:/wwlv.spj arvol-bip.pbox,pl.

w związku z polrTżśzymiu§taleniami, po§tanowiono jak

na wstępie.

pouczcnic
Na nirliejsze postanowienie s]uż},stronom zaża]cnie c]o \\iojeuod1 Dolnośląskicgo rł,c
Wrocłarviu 7a pośr,ednictNem Starostv Jarvorskicgo. \\, tcmrinie 7 dni. 1icząc od dat},
dorr]czcnia (postanowienie u\łaża się za dorcc7one u,szYslkim uczestnikom scalenia z chrvilą
up]},wu opisancgo \\Tźej teiminu w}.w,ieszenia go na 14 dni).

Z up.

osTY

sranis
WIc

'lłorr,,rłi
cs,I:4,

o1rżrlnuiii:
l, l-]cżcshlicY sca]cnia na zebraniu rł,iejskirn rv dniu 1() iipca 2019 l. pfzęz odcz},tanie
stosoNnic do pvepisó\\,ań, 7 ust,:1 usla\\,\,7 dnia 26 Inalca 1982 r, o scalaniu
i \\,y ianjc gruntów (tj, DZ, t], ż 2()] lt r. po z.908 ze zn.).
2. Soł1) s wsi Luboladz (celcll publicznego ogłoszenia 1ablica og]oszeń)"
3, Soltl,s rrsi I)lzllnaJorrice (celem pub]iczllego og]oszcnja tab]icr og]oszeń).
,1, \Vójt Cmjn),Mści\\,ojów (celenl publiczncgo ol1oszcnja lablica ogk)sżeń,).
5, Starost\o Porria1(lrre rł..larvorzc (cclcnl pulr]jcznego ogloszenia lahlica o!]os7eli).

6,

aia,

Zaląc7l]i\i]

l. Lista

uczestnikórl

scalcnia

C]o \\g]Odt]

lr

siedzibie surosl\\a l)o\1iatowcgo

w Ja\\,orzc. ul, \Vrocla\\ska 2ó, w Biurże Geodety l1)u.iat()\!e!o pok, nf 2] 5,
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Do u,iadomości:

l,

l,]rząd Marszałkowski \\,lljerłództrva Dolnośląskiego. 5(]-,ł] l \\1roc]a\\,. ul, W},brzeże
.Irr]iusza Słorł,ackicgo ] 2.

Do]nośląskjc Bjulo Ceodezii i Telenó\\ Roln},c],] rle Wlocławju. 50-0,14 Wlocla\\,.
ul. Marszałka J. Piłsudskiego l5,/17.
3, Palistlvorve Gospodarstwo Wodne \Vtlciy Polskie_ Regionalny Zarząd Ciospodarki
Wodnej rve \Vroclarviu. 5(l95() WrocIa\ł,. u]. (].K, Noru,ida 34,
;1, Klajorvy Ośrodek Wsparcia Rolrlict$,a Odd7ial \łc Wrocła$iu. 54-6]0 Wrocław,
ul. Mińska 60.
5, DolnośląskaIzba llolnicza. 52-41 ] Wrocław, u1. Wie.jska 29.
6. Sąd Rciono\§, !\, Ja\łolze, I\r \\iydżiał Ksiąg Wiecżyst}ch. 59,100 Jawor,
!r1. K]asztoma 5.
7. Do]nośląska SłuźbaDróg jKolej,50-425 Wrocłarr, ul. Kłrkclwska 28.
13. Rolnicza Spóldziclnia Prodrrkcl,jna ..PLoN"', TargosZ,vn 5ó, 59-,107 Mścirlojólł.
9, TAURo^' Dystrybucja Spó]ka Akcl,jna.31-358 Kraków. LL1. Jasnogórska J1,

2,

10, a/a
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Spl&l,ę plo1i,adzi: JeEy Krakali,ski, e-mail: ikn]Ovśki.iDlwiltl i!||01.ol,!.Dl , !el.: 7ó 72 9a ]2],

stnrostrYo PolYiatorrc \'l, Ja\1,or7c
59-400 Ja\\or. u]. \\,roc]awsha 2a)
,4l]
tct,
76 729-()1-(X]. fax, .łE 76 729-0]-6()
c-maj]

:

po\ł,iat-,iawor@porviat-]arr,o1,ol,g.p1
\ł,\r§,, po$ iat-jarł o1,org.pl
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KLAUZULA lNFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określonyw Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
201,6/679 z dnia 27 kwietnia 20].6 r, W sprawie ochrony osób fizycznych w związku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RoDo)
informUję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest starosta JaWorski,

z

siedzibą:

ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor.

Kontakt

do

lnspektora ochrony danych W starostwie Powiatowym W Jaworze:

inspektol@powiat-iaWor.pl

.

Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez starostwo przetwarzane będą w celu
prowadzenia postępowania dotyczącego złoźonegoWniosku - na podstawie ań.22
ustawy z dnia 17 maja ].989 r,- Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 3, 7 ustawy
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i Wymianie gruntóW oraz art.28,63 i 1,55 ustawy

z dnia 14

cżerwca 1960

W myślart. 6 ust. 1 pkt e

RoDo.

r. -

Kodeks postępowania

administracyjnego,

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż strony
niniejszego postępowania i ich ewentualni pełnomocnicy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane pftez okres realizacji niniejszej sprawy
oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

Pani/Pana prawa zWiązane z przetwarzaniem danych osobowych:
Moźe Pani /Pan złożyćdo starosty Wniosek dotyczący:
a. dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania / poprawiania swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wnieśćskargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeIi
uważa Pani/Pan, że przetwarżanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Dane osobowe podane przez Panią/Pana są Wymogiem ustawowym. Niepodanie danych
osobowych będZie skutkoWało niemożnościąZałatwienia sprawy,

Pani/Pana dane osobowe

nie będą podlegaly

zautomatyzowanym procesom

pode.imowania decyzji przez starostwo, W tym profilowaniu.

