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PosTANo\\,lE\IE
j2, ustawy z dnia ]6 nrarca 1982 r
Na podstarvie ań 7 wżwiązku Za j us| l
6l § l i,1 Uslaw\
o scalaniu iwymianie gruntów (Dz U Z 20]8 r, poz 908) olaz ań
(,t]
Dz 1: 7 ża1'7 r,
z dnia 14 czerwca ]960 r Kodeks postęporł,ania administl ac\jnego
pa:. 1257). na rł,niosek rv]aścicieli gruntó\ł pobzonych rv obrębar:h Luboradz
i Drzymałowice gnina N{ścirvojórv
po§tłnn\r,iam
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,1:]8, l ]86 ha ,
wszcząć poslępo§,anie scalenio\ł,e na grLrntach o łącznej po!Ą,ierzchni
składa]ąc_vch się z
] gruntów Wsi l,uboradz o powierzchni 4j2,875 ] ha,
2 dzjałki nl l li2. ]2, l3/], l3i2" 8ż|2, l03l"{ z obrębu Drzymałolvice

o powierzchni 5.24]]:i ha

jego część,rvykaz tlczestnikórv
załaczyć do niniejszego postanowienia, jako integralna
(załącznik nr l)
scalenia gruntów, przedslawiony na odrębnej liscie
fiarzec 2022 r
ustalic przewidYwan}, tclmin Zakoliczenia postępowania ia

t]ZASĄDNIEN]E
WYstąpili
Właściciele!!runtóW po]oźonych u,obrębach l,uboradz iDrzymałoNice

z wnicrskicnl o przeprowadżenie postępowania scaleniowego
Zgodnie z aft ii ust 2 uslawy z dnia 26 marca 1982

r

o scalaniu iwymianie gruntórv
908) \\,szczęcie postępou,ania scaleniou,ego może nastąpic iezeli

(Dz U z 2018 r. poz
wniosekz]ozr.liwłaścicielewiększościgospodalst\łrolnychpołozon-vch
których 1ączny obszar
na projektowanym obszarze scalenia ]ub właścicie]egruntów,
obszaru scalenia W przedmiototrei sllrar^ie
|rz"łru".u poło*ę powierzchni projektowanego
gruntóu, połozonych
*niosek o p.r"pro*,ad,",rie scalenia złoz1,1i właścicie]e89,77%
samlm rł,anrnek określon1,
na projektowanyn obszal,ze sca]enia Spełnion_v zo§tał tvm
lla !Ą5leIIe u\ld\\\
l
J'lzepi.anli ilfl -,l ] porłolanul
się niekorzysln_ym
Gospo<1arstrr,a pok)żone na obszarze scalenia charakteryzują
do układu dróg irzeżby terenu,
Iozłogiem gruntórł oraz nie<loslosowaniem granic działek
znechanizorvanej produkcji roślinnei,
stan i"n z,racrnie utr dnia plowadzenie prawidłorł,ej.
a jego zmiana uzasadnia potrzebę
ni" po.*,ulu na prowaclzenie racjonalDej gospodarki rolnc,j,

dokonania scalenia gnrnlóW
stam§t\o poł intoNe lr hrrotżc

_i9-]0()]anor, u] Wroclasska 26
?6 ]29łl ()0. f.l\ t,18 ]6 ]29łl 61)
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ilości
W wvniku plzcpro\ł,adzonęgo scalenia, nastąpi między innvmi znrnieiszenie
będzie obniżenie kosztó\\
<]zialek w gospodarsl\vach rolnvch Rezullatem scalenia,
sospodalowania,
ponoszonych przeż rolników przy uprarł,ie roLi, poplawienie eftkty.vności
z pźepfowadzon\rni placajni
ą prz} tym.o1nicy ni" poniosą Zadnych kosztów związanvch
scaleniorvynri

Scalenie gnrntórł umozliwi

ż zagośpodaroWaniem poscaleniolvy]n

Obserwacja

lownież przeprowadzenie prac

i analiza skutków

przcpro\\,adzonych

związanych

luz scaleń

\\,_vkażuje,

poważne korzyści, cL, plZś]aq id
ze w najblizszych latach po \Ą,ykonaniu scalenia. rvieśosiąga
przez samych właścicieli
się w ogólnvm poziomie kulrury rolnej (protlukcji). ocenianym
kraju władzc
gospodańtw roinvch, jak też przez Zainteresowane rozwojem gospodalczym
państwowe, samorządowe i inst},tucje społeczne,
prace scalenio\ł,e koord_vnuje i wykonujc samorząd woiewi)dztwa przy pomocy
tj, DolnośląskiegoBiura Geodeąi i Terenów RolnYch

jedrrostki organizacyjnej,
poscaleniuwego na§tapi
we wtocłau,iu Finansowanie prac scaleniowych i zagospo<larou,ania
Wieiskich
ze środków Europejskiego lun<luszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
i ktajorł1vch środkórv publicznych

wpływ ni środowisko,
Scalenie gruntów \ł,si l-uboradz będzie miało po4tywny
'7633
2'7 2a16 z,14 12 2016 r
Nr GNiS
co zostało potwierdzone decyzją Starosty Jaworskiego
pod nazwą
o środorviskowych urł,arunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
gmina N{ściwojólv powiai jaworski" reaiizowanego
,.Scalenie gruntów wsi Luboradz
.u .^,r1uah działania ,.Wsparcie na inwestycjc związane z ro7-wojem, modernizacją
rolnictwa i leśniclwa", za\Ą,aftego w Programie Rozrvoju obszarów
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dost<lsowywaniem
\Ą iej§klch nd l.ra ż01,1-ż020

ostateczne, podlega ujawnlenlu
slanu własności
w księgach,,*,iecrysty-ch ima ten skutek, ze wszystkie pózniejsze zmiany
jak i obciązeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego,
chyba że dokonanc zostały za zgodą Starosty

Niniejsze postano\lienie

z chwilą gdy slanic się

winteresieuczestnikowpostępolł,aniascaleniowegojest.abvdokirnywanie
gruntach obięt_ych
jakichkolrviek trwa]!,ch in§,estycji oraz oblotll nieruchomościanri na

Jaworskiego i rvykonarvc_v
postępowaniem scaleniowym odbywało sie za wiedzą Starosty
'l'ereni)\ł
RolnYch we Wrocławiu
prac scalenio*y-ch Dol ośIąskiego Biula Geodezji i
leśne,
Z chwilą wszczęcia poslępo\ł,ania scaleniowego, obejmującego lasy igrunty
do czasu zakończenia po\tęI\o\ania,
WstrzJ-nuje się wytlawanie ZeżWoleń na Wyrąb drzew

ani€zrealiZo\'aneZeZ$('eniatracąmocPrzepistennicdotyczycięćsanitarIrych
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*e wsi
Ninieisze pośtanowienie żoStanie odczYlane na Zeblaniu uczestnikÓ*,scalenia
1,1 dni na wieiskiej tablicv ogłoszen
Luboradz. a pono,ito,oatuni" rł,vwicszone na okres

rł'LuboraclzrriwDrzvmałorvicach,atakZewbudynkacht]rzęduGminYMsciwojów
5lronie
również unlieszczon! na
i Starostwa Powiatowego w Jaworze, Poslano\łienie zostanie
Powiatolvego rł, Jawotze:
inlernetolvej Biulety]lu Inibrn]acii Publicznej starostwa
hltp:]w!v\\ splawor-bip pbox pl

w związku

jak na w§tępie,
z powyższymi u§taleniami, po§tanowiono
porrczenie

Dolnośląskiego
Na niniejsze postanowienie sfuży stronom zńalenie do W:j"y".dl
w terminie ? dni, licząc od daly
we Wrocławirj za pośrednictwem Staro§ty Jawor§kiego,
scalenia z chwilą
ńęc"enia (postaaowienie uwaZa się za doręczone wszystkrm uczestnikom
go na 14
uply.wu opisanego wryżej lerminu wywieszenia

dni)
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popr/-€l odcz\lanic ślośx\lrle
l Uczesl|ic\ scalclria na Zebraniu \iejsł]nr \ dnlu 19 $v.śnia 2018 ti\]nrianle
gnNó\ (1l DZ U
l lr*l L']lt] r o scalaliu
do puepiso§ łl1 j un ,l ustllsl 7 dni,] ]6
7 ]0l8 r pol 9()8 rc Znr )
2 soll\! \\si LLlborźldz (ce].!ll publicżllcgo ogloszclli lillrlica ogloszcij),
] Soltis lg Dzrnralor\i§c (c€lcn public,/llcgo ogloslcnla tabhca og]os/ci),
r Woji Grlrll, Mścl\\oló$ (celcnl publicnego oglos/enjl tablica o8los/cil),oglosżcń),
ublic,
Pon inlo§,c \ Jan orzc (celcllt publlczncgo ogioslcllia
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