INFORMACJA
DOTYCZĄCA WPROWADZENIA W POSIADANIE UCZESTNIKÓW SCALENIA
GRUNTÓW POŁOŻONYCH W OBSZARZE WSI RZEPLIN GMINA PRUCHNIK
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami)

W dniu 20 lipca 2021 r. na zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych
w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik nastąpiło wprowadzenie uczestników scalenia
w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, a tym samym zakończenie scalenia.
Podstawą wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych
w wyniku scalenia jest decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. o znaku
GKN.6822.66.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze
wsi Rzeplin gmina Pruchnik – zaopatrzona w klauzulę rygoru natychmiastowej wykonalności.
Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia została podana do publicznej wiadomości
poprzez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia w dniu 10 czerwca 2021 r. oraz
wywieszona na okres 14 dni w lokalu Urzędu Miasta Pruchnika, oraz na tablicach ogłoszeń we
wsi Rzeplin. [art. 28 ust. 1 ww. ustawy]
Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 decyzję o zatwierdzeniu projektu
scalenia uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia. [art. 28 ust. 2 ww. ustawy]
Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów
uważa się termin zebrania; termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia
niebiorących udziału w zebraniu. [art. 30 ww. ustawy]
W razie uniemożliwienia objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo
niedotrzymania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu
projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
[art. 32 ww. ustawy]

Terminy i zasady objęcia w posiadanie:
1. Termin wejścia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów po zbiorze zbóż nie później niż
do 31.08.2021 r. po zbiorze roślin okopowych i oleistych nie później niż do 31.10.2021 r.,
po zbiorze kukurydzy nie później niż do 30.11.2021 r.

Termin wejścia na użytki zielone ustala się po zbiorze drugiego pokosu siana nie później niż
do 30.09.2021 r.
2. Sposób rozliczeń za pozostałe części składowe gruntów, które przypadły innym
uczestnikom scalenia, może być ustalony na zgodny wniosek zainteresowanych.
3. Pozostawić istniejące drogi gwarantujące dojazd do gruntów do momentu doprowadzenia
projektowanych dróg do stanu używalności.
4. Nieoszacowane drzewa, krzewy, które przypadają innym uczestnikom scalenia należy
usunąć do dnia 31 marca 2022 r. (przez usunięcie drzew i krzewów należy rozumieć
obowiązek usunięcia karp i korzeni oraz wyrównanie terenu).

