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UCHWAŁA Nr 1640/22 

ZARZ�DU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia  27 wrze�nia 2022 r.  

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do przyznania 
pomocy w ramach V naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwi�zane 
z rozwojem, modernizacj� i dostosowywaniem rolnictwa i le�nictwa” obj�tego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie województwa 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 547, z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem �rodków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1234, z pó�n. zm.), 
uwzgl�dniaj�c zapisy art. 66 ust. 2 Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 
uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347, 
str. 487 z pó�n. zm.),  art. 7 Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarz�dzania ni� i monitorowania jej oraz uchylaj�ce Rozporz�dzenia Rady (EWG) nr 352/78 
(WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 
(Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347 str. 549), rozporz�dzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniaj�cego rozporz�dzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych 
organów, zarz�dzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpiecze� oraz stosowania euro 
(Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18 z pó�n.zm.) oraz zapisy Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaakceptowanego decyzj� wykonawcz� Komisji 
Europejskiej numer: 2014PL06RDNP00 z dnia 12 grudnia 2014 r. Rozporz�dzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów”  
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwi�zane z rozwojem, modernizacj�  
i dostosowywaniem rolnictwa i le�nictwa” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 898), Zarz�d Województwa Małopolskiego uchwala, 
co nast�puje: 
 

§ 1.  

Zarz�d Województwa Małopolskiego zatwierdza list� operacji zakwalifikowanych 
do przyznania pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach 
poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwi�zane z rozwojem, modernizacj�  
i dostosowywaniem rolnictwa i le�nictwa" obj�tego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w brzmieniu zał�cznika  do niniejszej 
uchwały. 
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§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza si� Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania 
"Wsparcie na inwestycje zwi�zane z rozwojem, modernizacj� i dostosowywaniem 
rolnictwa i le�nictwa" obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 898), wła�ciwy organ samorz�du województwa 
zatwierdza list� operacji. Po dokonaniu oceny wniosków sporz�dza list� operacji 
zgodnie z liczb� punktów uzyskanych przez te operacje, z uwzgl�dnieniem ust. 3 i 4. 
Lista operacji, o której mowa w ust. 5 zawiera okre�lenie podmiotu ubiegaj�cego si� 
o przyznanie pomocy oraz liczb� punktów, tytuł operacji i kwot� pomocy.  
O przyznaniu dofinansowania decyduje suma uzyskanych przez wnioskodawców 
punktów, przyznawanych według nast�puj�cych kryteriów:  

1) procentowy udział liczby wła�cicieli gospodarstw rolnych poło�onych na 
projektowanym obszarze scalenia, którzy zło�yli wniosek o przeprowadzenie 
postpowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej liczby wła�cicieli gospodarstw 
rolnych obj�tych postpowaniem scaleniowym lub procentowy udział powierzchni 
gruntów poło�onych na projektowanym obszarze scalenia, których wła�ciciele 
zło�yli wniosek o przeprowadzenie postpowania scaleniowego, w stosunku do 
ogólnej powierzchni gruntów obj�tych postpowaniem scaleniowym, w którym 
liczba punktów odpowiada procentowi wła�cicieli gospodarstw rolnych 
poło�onych na projektowanym obszarze scalenia, którzy zło�yli wniosek  
o przeprowadzenie postpowania scaleniowego lub procentowi gruntów 
poło�onych na projektowanym obszarze scalenia, których wła�ciciele zło�yli 
wniosek o przeprowadzenie postpowania scaleniowego - maksymalnie 100 
punktów;  

2) operacja, co wynika z decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach, b�dzie miała 
pozytywny wpływ na �rodowisko - 10 punktów;  

3) operacja zakłada na obszarze scalenia popraw� walorów krajobrazowych  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936) - 10 punktów;  

4) operacja zakłada wydzielenie niezb�dnych gruntów na cele:  

a) miejscowej u�yteczno�ci publicznej wynikaj�cych z zało�e� do projektu 
scalenia – 10 punktów,  

b) zwi�zane z popraw� stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej –  
10 punktów.  

Na podstawie ww. kryteriów wnioskodawca mo�e uzyska� maksymalnie 140 
punktów, natomiast �eby operacja znalazła si� na licie rankingowej musi uzyska co 
najmniej 70 punktów. W pierwszej kolejno�ci pomoc przyznaje si� na operacje, które 
uzyskały najwi�ksz� liczb� punktów. W przypadku operacji, które uzyskały tak� sam� 
liczb� punktów, o kolejno�ci przyznania pomocy decyduje liczba punktów 
uzyskanych w ramach kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1. W przypadku 
gdy operacje uzyskały tak� sam� liczb� punktów i niemo�liwe jest ustalenie ich 
kolejno�ci zgodnie z ww. kryteriami, o kolejno�ci przyznania pomocy decyduje data i 
godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy. Po przeprowadzeniu oceny 
wniosków zło�onych w ramach V naboru, przeprowadzonego w okresie od 13 maja 
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2022 roku do 27 maja 2022 roku sporz�dzona została lista projektów przyj�tych do 
dofinansowania. Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 12 pa�dziernika 2015 r. w sprawie wysoko�ci limitów �rodków dost�pnych  
w poszczególnych województwach lub latach w ramach okre�lonych działa lub 
poddziała� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 
1755, z pó�n. zm.). 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
pa�dziernika 2015 r. w sprawie wysoko�ci limitów �rodków dost�pnych  
w poszczególnych województwach lub latach w ramach okre�lonych działa� lub 
poddziała� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 
1755, z pó�n. zm.), na dzie� sporz�dzenia uchwały Samorz�d Województwa 
Małopolskiego dysponuje �rodkami finansowymi w wysoko�ci 41 625 365 euro, 
zgodnie z obowi�zuj�cym kursem euro z dnia 30 sierpnia 2022 r. – 4,7323 zł, 
tj. 196 983 714,78 zł. W wyniku dotychczasowej kontraktacji, wolne �rodki na zakres 
dotycz�cy operacji typu „Scalanie gruntów”  wynosz� 47 051 120,45 zł. 
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Lp

Nazwa

 podmiotu

ubiegaj�cego si�

o przyznanie

pomocy

Numer

 identyfikacyjny

producenta Tytuł operacji

Całkowity koszt 

operacji

[PLN z VAT]

Koszty kwalifikowalne

operacji

[PLN]

Wnioskowana kwota

pomocy [PLN]

(EFROW+ BP)

Wnioskowana kwota 

pomocy [PLN] 

(EFRROW

Liczba punktów

uzyskanych za

kryterium, o którym

mowa

w § 11 ust. 1

pkt 1

rozporz�dzenia*

Ilo��

uzyskanych

punktów

operacji

Data 

przyj�cia

wniosku o

przyznanie 

pomocy

 (rrrr-mm-dd)

Godzina 

przyj�cia

wniosku o 

przyznanie

pomocy

 (gg-mm)

 -1-  -2-  -3-  -4-  -5-  -6-  -7-  -8-  -9-  -10-  -11-  -12-

1 Powiat Miechowski 064234832 Scalenie gruntów wsi Jelcza 10 814 369,63 10 814 369,63 10 814 369,63 6 881 182,00 60,38 90,38 2022.05.27 08:05

2 Powiat Miechowski 064234832 Scalenie gruntów wsi Wierzbie. 3 708 860,29 3 708 860,29 3 708 860,29 2 359 947,00 53,48 83,48 2022.05.27 08:10

3 Powiat Miechowski 064234832 Scalenie gruntów wsi Uniejów Parcela 2 205 177,00 2 205 177,00 2 205 177,00 1 403 153,00 62,75 82,75 2022.05.27 08:15

4 Powiat Miechowski 064234832 Scalenie gruntów wsi Tczyca 11 812 522,86 11 812 522,86 11 812 522,86 7 516 307,00 52,14 82,14 2022.05.27 08:20

28 540 929,78 28 540 929,78 28 540 929,78 18 160 589,00RAZEM


