Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RRW-9
Sprawozdanie z wykonania
prac scaleniowych
Numer identyfikacyjny REGON

Departament Gospodarki Ziemią
Termin przekazania:
zgodnie z PBSSP 2018 r.

za 2018 r.
W tym scalenia gruntów

12

14

15

16

17

18

pozostała

13

wydzielona na
cele miejscowej
użyteczności
publicznej

11

ogółem
wydzielona za
dopłaty
uczestnikom
scalenia

10

powierzchnia w ha:
w tym:

powierzchnia
ogółem ha

9

uczestników

8

powierzchnia
ogółem w ha

uczestników

obszarów
7

Grunty Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa objęte
postępowaniem scaleniowym

ze środków
Generalnej
Dyrekcji Dróg
Krajowych
i Autostrad
liczba

obszarów

6

uczestników

5

obszarów

4

ze środków
budżetu
państwa
oraz innych
źródeł
liczba

powierzchnia
ogółem w ha

3

powierzchnia
ogółem w ha

2

ze środków
Unii
Europejskiej
liczba

liczba

uczestników

1

Razem
scalenia

powierzchnia
ogółem w ha
obszarów

liczba

uczestników

0

Scalenia
i wymiany

obszarów

Wyszczególnienie

Finansowane:

19

1
2
3
.
.
Razem

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych
dla potrzeb wypełnienia formularza
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

………………………………..
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)

1
2

…………………………………
………………………………………
(miejscowość i data)

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)*

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Objaśnienia do formularza RRW-9
Sprawozdanie dotyczy postępowań scaleniowych lub wymiennych zakończonych decyzjami ostatecznymi.
W rubryce 0 – Starostwa Powiatowe wpisują nazwę obszaru scalenia lub wymiany gruntów, Urzędy Wojewódzkie
wpisują nazwy powiatów, natomiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisuje nazwy województw.
W rubrykach 1, 4, 7, 10 i 13 – podaje się liczbę obszarów scalenia lub wymiany gruntów, to jest liczby terytoriów.
Obszar ten może obejmować grunty jednej wsi, kilku wsi albo części wsi (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700, z późn. zm.).
W rubrykach 2, 5, 8, 11 i 14 – podaje się liczbę właścicieli lub posiadaczy samoistnych, których grunty objęto
scaleniem lub wymianą.
W rubrykach 3, 6, 9, 12 i 15 – podaje się powierzchnię gruntów objętych scaleniem lub wymianą z zaokrągleniem
do 1 ha.
W rubrykach 10, 11, 12, 13, 14 i 15 – podaje się dane jedynie w przypadku, gdy scalenia gruntów nie są
finansowane ze środków Unii Europejskiej.
W rubrykach 13, 14 i 15 – należy podać dane o obszarach, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
W rubryce 16 – należy podać ogólną powierzchnię gruntów ANR objętych scaleniem.

Obowiązek sporządzania RRW-9 mają:
a) Starostowie oraz przekazania do Urzędu Wojewódzkiego,
b) Wojewodowie oraz przekazania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Gospodarki Ziemią.

