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Uchwała Nr

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z roku

naboru wniosków 
"Scalanie gruntów" w ramach poddziałania 

"Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

o samorządzie województwa (Dz. ), w związku z art. 6 ust 3 pkt 3 ustawy z 
dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na z późn.zm. uwzględniając 
zapisy art. 66 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 

nr 347, str. 487 z późn. z ),  art. 7 Rozporządzenia 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające 
Rozporządzenia Rady (EWG)

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie
płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz 
stosowania euro (Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18 z późn.
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 decyzją wykonawczą 

Rozporządzenia 
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 związane z rozwojem, modernizacją i 
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszaró

– Dz.U. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1
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Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdza listę operacji zakwalifikowanych do przyznania 
na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 , w brzmieniu załącznika nr 1 do 

niniejszej uchwały.

§2

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdza formu
operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z 
rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, w brzmieniu załącznika nr do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dni podjęcia
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Do Uchwały Nr 

Zarządu Województwa Mał

I naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach 
poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Rozporządzenia 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 związane 
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejs – właściwy organ samorządu 
województwa zatwierdza listę operacji. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji 
zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez te operacje, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. 

peracji, o której mowa w ust. 5 zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy oraz liczbę punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy.

O przyznaniu dofinansowania decyduje suma uzyskanych przez wnioskodawcę punktów, 
przyznawanych według następujących kryteriów: 

procentowy udział liczby właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym 
obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, 
w stosunku do ogólnej liczby właścicieli gospodarstw rolnych objętych postępowaniem 
scaleniowym lub procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym 
obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania 
scaleniowego,  w  stosunku  do  ogólnej  powierzchni  gruntów  objętych  postępowaniem 
scaleniowym, w którym liczba punktów odpowiada procentowi właścicieli gospodarstw 
rolnych  położonych  na  projektowanym  obszarze  scalenia,  którzy  złożyli  wniosek  o 
przeprowadzenie  postępowania  scaleniowego  lub  procentowi  gruntów  położonych  na 
projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie 
postępowania scalenioweg maksymalnie 100 punktów;
operacja, co wynika z decyzji środowiskowych  uwarunkowaniach,  będzie  miała 
pozytywny wpływ na środowisko 10 punktów;
operacja zakłada na obszarze scalenia poprawę walorów krajobrazowych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 

10 punktów;
operacja zakłada wydzielenie niezbędnych gruntów na cele:

miejscowej użyteczności publicznej wynikających z założeń do projektu 
– 10 punktów,

związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej –
punktów.

Na podstawie ww. kryteriów wnioskodawca może uzyskać maksymalnie punktów, 
natomiast żeby operacja znalazła się na liście rankingowej musi uzyskać co najmniej punktów
W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę 
punktów. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyzna
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liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium, o który w § 
W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i niemożliwe jest ust

ich kolejności zgodnie , o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina 
wpływu wniosku o przyznanie pomocy. y wniosków złożonych w ramach 

września r., sporządzona 
została lista projektów przyjętych do dofinansowania. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015
wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach 

w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejsk
– z późn. dzień podejmowania uchwały Samorząd 

Województwa Małopolskiego dysponuje środkami finansowymi w wysokości 
zgodnie z obowiązującym kursem euro – zł 003,83 zł 
(EFRROW + BP), z czego środki pochodząc
Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację "Scalanie gruntów" w ramach 
poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i
rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
stanowią zł Umowy będą zawierane w kolejności wynikającej z zatwierdzonej 
listy operacji, do wysokości dostępnego limitu środków dla województwa.

Umowy o przyznanie pomocy zawierane są, na formularzu przekazanym przez Agencję 



ubiegającego się
Tytuł Całkowity koszt operacji                                       

Liczba punktów 

kryterium, o którym 

w § 11 ust. 1 

pkt 1  rozporządzenia*

Ilość 

punktów operacji

Data       przyjęcia Godzina przyjęcia 

1 064234832 Scalenie gruntów obiekt Chodów. 3 909 735,94 3 909 735,94 3 909 735,94 2 487 764,00 91,92 131,92

2 067324201 Scalanie gruntów części obszaru wsi Łętownia etap III. 13 109 565,79 13 109 565,79 13 109 565,79 8 341 616,00 87,31 127,31

3 067324201 Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka. 12 236 962,73 12 236 962,73 12 236 962,73 7 786 379,00 84,58 124,58

4 063825916 Scalanie gruntów wsi Racławice, gmina Biecz, powiat Gorlice 7 670 386,82 7 660 386,82 7 660 386,82 4 874 303,00 83,00 123,00

5 063898372

Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, 

21 058 675,02 21 058 675,02 21 058 675,02 13 399 634,00 71,00 111,00

6 063825916 Scalanie gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa, powiat Gorlice. 13 863 531,75 13 853 531,75 13 853 531,75 8 815 001,00 68,61 108,67

7 071423263

Scalenie gruntów położonych w miejscowościach Nieciecza, 

Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, Gm. Żabno, 

7 946 285,12 7 946 285,12 7 946 285,12 5 056 220,00 62,17 102,17

8 Powiat Myślenicki 071060541 Scalenie gruntów obiekt Krzeczów 11 338 628,27 11 338 628,27 11 338 628,27 7 214 768,00 68,00 98,00

91 133 771,44 91 113 771,44 91 113 771,44 57 975 685,00RAZEM

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 stycznia 2017 roku


