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W odpowiedzi na interpelację nr 10, z dnia 1 grudnia 2015 r., zgłoszoną przez Panią Annę
Schmidt-Rodziewicz - Poseł na Sejm RP, w sprawie dostosowania przepisów wykonawczych
do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie udzielania
pomocy na realizowany w ramach PROW program scalania gruntów, przedstawiam
następujące wyjaśnienia.
Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość finansowania prac
scaleniowych z udziałem środków wspólnotowych na zasadach obowiązujących w krajach
UE. Projekty realizowane po 2004 roku ze środków wspólnotowych do kosztów
kwalifikowalnych zaliczają obok sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej
z prowadzonym postępowaniem scaleniowym, także prace obejmujące zagospodarowanie
poscaleniowe.
W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 przewidziana została realizacja
scaleń gruntów ze środków wspólnotowych i uwzględniona w zaakceptowanym przez
Komisję Europejską Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW 2007-2013). Zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 173 z późn. zm.) program ten obejmuje między innymi
działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Jednocześnie w art. 29 ust. 1 pkt 1 wyżej
wymienionej ustawy zawarte zostało upoważnienie dla ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków oraz trybu
przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy w ramach poszczególnych działań objętych
programem. Upoważnienie to zostało wykonane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rozporządzeniem z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie
gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 480 z późn. zm.). W przedmiotowym rozporządzeniu określone
zostały miedzy innymi maksymalne kwoty pomocy dla operacji realizowanych w ramach
PROW 2007-2013 i wyniosły odpowiednio:
1) 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach
lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na
opracowanie projektu scalenia,
2) 350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach
innych niż wymienione w pkt 1, poniesionych na opracowanie projektu scalenia;
3) 900 euro na 1 ha scalanych gruntów, poniesionych na wykonanie prac
poscaleniowych.
W perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020 realizacja scaleń gruntów została
również przewidziana i uwzględnione w zaakceptowanym przez Komisję Europejską
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Zgodnie
z zapisami PROW 2014-2020 maksymalne kwoty pomocy dla operacji typu „Scalanie
gruntów” wynoszą odpowiednio:
1) 800 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach dolnośląskim, lubelskim,
małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie
prac scaleniowych,
2) 650 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach innych niż wymienione
w pkt 1, poniesionych na wykonanie prac scaleniowych,
3) 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach dolnośląskim, lubelskim,
małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie
zagospodarowania poscaleniowego,
4) 1900 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach innych niż wymienione
w pkt 3, poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.
Ustawą 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 lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) stworzone
zostały podstawy prawne wdrażania PROW 2014-2020. W art. 45 ust. 1 pkt 1 wyżej
wymienionej ustawy, tak jak w poprzedniej perspektywie finansowej, zawarte zostało
upoważnienie dla ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do określenia w drodze
rozporządzenia szczegółowych warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy
w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych programem w tym
także poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach którego realizowane będą operacje typu
„Scalanie gruntów”.
Z powyższego wynika, iż nowe wyższe kwoty pomocy na realizację operacji z zakresu scaleń
gruntów odnoszą się wyłącznie do nowej perspektywy finansowej (2014-2020), co oznacza,
że nie mogą być one zastosowane w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach PROW
2007-2013 i wprowadzone do porządku prawnego poprzez zmianę rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie
gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Odnosząc się natomiast bezpośrednio do pytania Pani Poseł dotyczącego planowanego
terminu wejścia w życie przepisów nowego rozporządzenia wykonawczego określającego
szczegółowych warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach operacje typu
„Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w tym także maksymalne kwoty
pomocy dla operacji tego typu uprzejmie informuję, że zgodnie z wykazem prac
legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin publikacji rozporządzenie
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 Wiejskich na lata 2014–2020 został przewidziany na
grudzień 2015 r.

