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Rawa Mazowiecka, dnia 26.02.20t9 r.

Znak. GG.I.66Ż5 .2.201'7

.

AM

DECYZJA
Napodstawieart.3,art' 8'art. 17,art.23,afi.27,ttst.I,3i4,art.28ust.

1iŻ iart' 29ustawy

z dnia26

marca 1982 roku o scalaniu i wynianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz.908) oraz art. I04

z

dnia T4 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.

ustawy

2096 ze zm.)

orzekam
I.

Zatwierdzió projekt scalenia gruntów częściobrębu Kaleń, gmina Sadkowicę przedstawiony na
mapie obszaru scalenia stanowiącej ZałącznikNr

1

do niniejszej decyĄ|na której zostałpokazany

przebieg nowych granic nieruchomości oraz w,,R.ejestrze szacunku porównawczego gruntów
po scaleniu'' stanowiącym załącznik Nr 2 do niniej szej decyzji. Projekt scalenia gruntów został
opracowany

w

ŻOI8 roku przez geodetę uprawnionego (nr uprawnień 8452) mgr inŻ. Marka

Świątka, pracownika Woj ewódzkiego Biura Geodezj i w Łpdzi.
II.

Skorygowaó powierzchnię obszaru scalenia gruntów częściobrębu Kaleń, gmina Sadkowice

z],3143hana],36IŻha,bezzmiany przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.

il.

o przejściuna własnośóGminy Sadkowice gruntu' wydzielonego na cele miejscowej użyteczności
publicznej pod drogę oznaczoną na mapie projektu scalenia, jako działka nr 489 o powierzchni
0.6415 ha z chwilą, kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

IV.

Decyzja niniejsza stanowi podstawę do ujawnienia nowego stanu w ewidencji gruntów oraz
w księgach wieczystych.

V.

Decyzja niniejsza nie narusza praw osób trzecich do gruntów objętych scaleniem. obciążenia

i słuzebnoŚci c\Ęące na gruntach objętych scaleniem przechodzą z gruntów objętych scaleniem
na grunty wydzielone w wyniku scalenia.

VI.

obciĘenia,wpisane do ksiąg wieczystych, urządzonych dla nięruchomoŚci objętych scaleniem,
przenosi się z gruntów poddanych scaleniu na grunty wydzielone w wyniku scalenia.

Uzasadnienie
Scalenie gruntów w obrębie Kaleń gmina Sadkowice zostało wszczęte na wniosek większości

właścicieligospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarzę scalenia' postanowieniem

Starosty Rawskiego znak; GG.I.6625.2.20I7.AM

z

dnia 29 sierpnia 2017

uczestnikom postępowania na zebraniu w dniu 29.08.2017 r.

r.,

odczytarrym

i ogłoszonym na tablicach

ogłoszeń

w Urzędzie Gminy w Sadkowicach, Sołectwie Kaleń oTaz w Starostwie Powiatowym w Rawie
Mazowieckiej, atakże na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa

i

Urzędu Gminy

Sadkowice. Wszczęcie postępowania nastąpiło na wniosek właścicieligruntów obejmujących 89

oń

powierzchni gruntów położonych na obszarze scalenia w miejscowoŚci Kaleń gm. Sadkowice.

zdnia26mnca1982r.oscalaniu

Scaleniegruntówjestrealizowane wtrybieprzepisówustawy
i wymianie gruntów

(Dz.IJ. z2OI8

r. poz.908.). W myślprzepisów w/w ustawy projekt scalenia jest

realizowany przez upoważnionego geodetę przy udziale powołanej ptzez Starostę komisji pełniącej

funkcje doradcze. Stosownie do art.10 w/w ustawy, do wykonywania czynności objętych w/w
postępowaniem, przewidzianych niniejszą ustawą upowazniony został w dniu 23 kwietnia 2018 r.,
geodeta

-

projektant Marek Swiątek (upr. geodezyjne rlr 8452)

-

Kierownik Pracowni Rozwoju

obszarów Wiejskich Wojewódzkiego Biura Geodezji wŁodzi.

W dniu 9 maja 2018 r. uczestnicy scalenia gruntów wsi Kaleń gm. Sadkowice na zebraniu
zwołanymprzez Starostę Rawskiego' w trybie art. 9 ustawy o scąlaniu i wymianie gruntów, dokonali
spośród siebie wyboru rady uczestników scalenia' jako społecznego organu doradczego wybieranego

i odwoływanego przęz uczestników scalenia.
Starosta Rawski postanowienięm z dnia}8 maja20l8 r. Nr GG.I.6625.2.20I7.AM.SK powołał

Komisję, do której zadan naleŻało pełnienie funkcji doradczej przy szacowaniu grunfów oraz
opracowaniu projektu scalenia gruntów części wsi Kaleń jak również badanie zasttzeŻęńdo szacunku
oraz opiniowanie zastrzeŻęń do projektu scalenia. Na zebraniu uczestników scalenia w dniu 29 maja
2018 r. zostaŁ wybrany Przewodni czący w/w komisj

i

doradczej i podjęta została uchwała w sprawie

ustalenia zasad szacunku gtuntów, obj ętych postępowaniem scaleniowym.

Wyniki oszacowania gruntów zostały ogłoszone uczestnikom scalenia na zebraniu zwołanym
przez Starostę w dniu 30 sierpnia 2018 r. zgodnie z przeplsem art. 12 ustawy o scalaniu i wymianie

gruntów, oraz indywidualnie

w dniu 31

sierpnia 2018

r.

zęhrano od uczestników scalenia

oświadczenia- życzenia w sprawie lokalizacji projektowanych działek i zapoznano z wynikami
oszacowania ich gruntów wchodzących w obszar scalenia.

Na zebraniu uczęstników scalenia w dniu 27 września 2018 r. w myŚl art. 13 ust. 1 ustawy

o scalaniu i

wymianie gruntów, uczestnicy scalenia jednogłośniepodjęli uchwałę w sprawie

wyraŻenia zgody na dokonany szacunek gruntów.

opracowany pTzez geodetę Wojewódzkiego Biura Geodezji

w Łodzi Marka

Świątka

iv,ryznaczony na gruncie projekt scalenia gruntów częsci obrębu Kaleń, gmina Sadkowice zostałw

dniu 18 puŻdziernika 2018 roku okazany wszystkim zainteresowanym uczestnikom scalenia'
Z ogóInejLtczby 12uczestntków scalenia w okazaniu wzięło udział 8 uczestników.

Wszyscy uczestnicy scalenia biorący udział w okazaniu przyjęIi projekt oraz warunki objęcia
posiadanie,przy czymna wspólny wniosek władających gruntami z jednostek rejestrowych nr 81

w

w dniu
i 96 w trakcie okazanianowych działekwprowadzono zmianę w projekcie, którą po okazaniu

06listopadaŻ018r. strony przyjęŁy i po zmianie nię zgłaszałyzasttzeŻendo projektu.
została
W postanowieniu Starosty Rawskiego o wszczęciu postepowania scaleniowego okręŚlona
powierzchnia obszaru scalenia, jak o 7 ,3!43 ha, która przyjęta zoslałana podstawie operatu ewidencji
prac
gruntów i budynków, aktualneg o na dziei wydania postanowienia' W ramach prowadzonych
pomiaru i wznowienia granic zewnętrznych obszaru scalenia w sposób zgodny

dokonano

Rozwoju
obowiązującymi standardami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra
(Dz.U'
Regionalnego i Budownictwa z dnia29.O3.2OOI r' w Sprawie ewidencji gruntów i budynków

z

granice
z2016 poz. |O34 ze zm.). Przebieg granic zewnętrznych obszaru scalenia nie uległ zmianie,
państwowym zasobie
obszaru scalenia zostały wznowione na podstawie danych znajdujących się w

geodezyjnym i kartogr aftcznymPowiatowego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej tKartografl'cznej
Mazowieckiej. Powierzchnia gruntów objętych scaleniem obliczona w oparciu

w Rawie

'7,361Żha'
o wznowionę znaki granlczne wynosi obecnie

Zmtanapowierzchni obszaru objętego scalaniem o 469 m2 rryynika zfaktu,że w trakcieprzyjęcia
granic zewnęttznych przyjęto współrzędne odszukanych lub wznowionych znaków granicznych,na

podstawie nowego pomiaru,

z

dokładnościądo

I

a

ponadto z obiriczenia powierzchni zaprojektowanych dziaŁek

m2. Przed scalaniem działkt objęte postępowaniem, miały powierzchnię

określoną z dokładnoŚcią do 1 ara.

Biorąc powyŻszepod uwagę oraz wobec tego, iżprojekt scalenia zostaŁ opracowany racjonalnie
pod względem gospodarczym i zgodnie z obowiązującymi przepisami' auczestnicy scalenta za
scalenia nie
grunty dotychczas posiadane otrzymali grunty ekwiwalentne, a większośÓ uczestników
zgŁo s1ła zastrzęŻęn do proj

ektu scalenia' orzeczot1o j ak w sentencj i.

Na podstawie art.29 ust.l ustawy o scalaniu

i wynianie

gruntów decyzja

o

zatwięrdzeniu

nowego
projektu scalenia gruntów stanowi tytuł do ujawnienia zurzędlprzez Starostę Rawskiego
stanu prawnego w księgach wieczystych.

Pouczenie:
zęhtaniu
Decyi.aniniejsza podana zostanie do publicznej wiadomościptzezjej odczytanie, na
okres 14
zwołanymprzezStarostę Rawskiego nadzien26lutego2OI9 r,przezjej wywieszęniena
i Urzędu Gminy
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowięckiej

dni na

w Sadkowicach.oIaz na tablicy ogłoszeń we wsi Kaleń' gm. Sadkowice, a

takŻe na stronach

Gminy Sadkowice'
internetowych Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej i Urzędu

I

Z

chwilą upływu pov,,ryŻszego terrninu, decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia, uwaŻa się za

doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia

od niniejszej decyĄi słuzy prawo

wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego, za

pośrednictwem Starosty Rawskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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1 - Mapa projektu scalenia.

Nr 2 _ Rejestr szacunku porównawczego gruntów po scaleniu.

Nr 3 - Warunki objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.

Otrzymują:
1

. Uczestnicy scalenia - poprzez odcz5Ąanie na zebraniuuczestników scalenia i wywieszenie na okres
14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie

Mazowieckiej.

2. wójtGminy Sadkowice - celem umieszczenia na stroniĆ intemetowej Urzędu Gminy Sadkowice
oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w lJrzędzie Gminy na okres 14 dni

i

zwrot do Stórostwa

i

zwrot do Starostwa

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej z adnotacją o okresie wywieszenia.

3. Sołtys wsi Kaleń do wywieszęnla na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej z adnotacją o okresie wywieszenia.

4. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
5. a/a
Do wiadomości:
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej - 2 egz.

- I egz. celem złożeniaw Sądzie Rejonowym - IV Wydziale Ksiąg Wieczystych;
- I egz. celem wprowadzeniazmianw ewidencji gruntów.

Decyzja niniejsza została podana do wiadomości zainteresowanym przez jej odczytanie na
zebraniu wiejskim w dniu 26.02.2019 r.
oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń:
- we
-w
-

wsi Kaleń w dniach od ..................... do

lJrzędzie Gminy Sadkowice w dniach od ..................... do

w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej w dniach od ..................... do

