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GK-II.661.2.2011.GD                  Brzesko, 23.02.2022 r.  

Uczestnicy scalenia gruntów 

wsi Szczepanów gmina Brzesko 

Szanowni Państwo, 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi momentu zakończenia postępowania 

scaleniowego gruntów w części wsi Szczepanów gmina Brzesko, informuję: 

− Starosta Brzeski decyzją z dnia 17.10.2019 r. znak: GK-II.661.2.2011.EW orzekł  

o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących fragment ww. wsi. Projekt scalenia 

gruntów został opracowany przez Wykonawcę prac scaleniowych - Krakowskie Biuro 

Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Od przedmiotowego aktu administracyjnego 

zostały złożone odwołania i w związku z tym całość dokumentacji scaleniowej przekazano 

do organu II instancji tj. do Wojewody Małopolskiego.  

− Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 23.01.2020 r. znak: IG-II.7227.19.2019.AM, orzekł  

o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Brzeskiego w zakresie pkt I, II, III, IV, 

VI, VII, VIII i IX. Punkt V decyzji organu I instancji został uchylony, a postępowanie w tym 

przedmiocie umorzono. Następnie – w związku ze skargami do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie na decyzję z dnia 23.01.2020 r., znak: IG-

II.7227.19.2019.AM, Wojewoda Małopolski Postanowieniem z dnia 24.02.2020 r. znak: IG-

II.7227.19.2019.AM, wstrzymał z urzędu wykonanie zaskarżonej decyzji, do czasu 

rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny.  

− Wyrokiem z dnia 07.10.2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił oraz 

odrzucił skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 23.01.2020 r. znak: IG-

II.7227.19.2019.AM. Od ww. wyroku została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. 

− W dniu 06.12.2021 r., skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrokiem  

o sygn. I OSK 751/2021 oddalił wniesioną skargę kasacyjną. 

Wobec powyższego Starosta Brzeski: 

▪ ujawnił stan po scaleniu w operacie ewidencji gruntów i budynków (nowe granice i oznaczenia 

nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym projektem scalenia gruntów); 

▪ zawiadomił w dniu 31.01.2022 r., o dokonanych zmianach Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Brzesku, działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o 

księgach wieczystych i hipotece w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia  27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

  Z up. STAROSTY 

                                                                                         GEODETA POWIATOWY 
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