
ąCALAItflE GRUNTÓW - ZAGROŻENIA ! ( PET.

0 7 - 11-

rcfctrw“
> w

Temat: SCALANIE GRUNTÓW - ZAGROZENIA T ( PETYCJA )
Nadawca: "szumski@oficjalnastrona.pl" <szumski@oficjainast(*p 
Data: 04.11.2016 17:39 
X-Account-Key: accountl 
X-UIDL: 0001b5ec4d761667 
X-Mozilla-Status: 0001 
X-Mozilla-Status2: 00000000
Return-Path: <SRSO=MN/H=WV=oficjalnastrona.pl=szumski 
Delivered-To: biuro@staszow.pl 
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by mail.staszow.pl (Postfix) with ESMTP id 30FAC62366 for 
< biuro@staszow.pl>; Fri, 4 Nov 2016 18:03:29 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at mail.staszow.pl
Received: from mail.staszow.pl ([127.0.0.1]) by localhost (mail.staszow.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) with ESMTP id E9cht4isvKbD for < biuro@staszow.pl>; Fri, 4 Nov 2016 18:03:24 +0100 (CET) 
X-Greylist: delayed 1437 seconds by postgrey-1.35 at mail.staszow.pl; Fri, 04 Nov 2016 18:03:22 CET 
Received: from ame61.rev.netart.pl (ame61.rev.netart.pl [85.128.187.61]) by mail.staszow.pl (Postfix) with 
ESMTP id D9DBF60748 for < biuro@staszow.pl>; Fri, 4 Nov 2016 18:03:19 +0100 (CET)
Received: from poczta.nazwa.pl (unknown [10.252.0.18]) by motur.nazwa.pl (Postfix) with ESMTP id 
CC93D4010B0; Fri, 4 Nov 2016 17:39:16 +0100 (CET)

rzi& iU Ż/KZLil___

Odpowiedź-Do: "szumski@oficjalnastrona.pl" < szumski@oficjalnastrona.pl>
Identyfikator wiadomości: < 318420874.2003533.1478277556747@poczta.nazwa.pl> 
Wersja MIME: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="—-=_Part_2003531 779773246.1478277556668" 
X-Priority: 2 
Importance: High
X-Mailer: Open-Xchange Mailer v7.8.2-Rev8 
X-Originating-Client: com.openexchange.ox.gui.dhtml

Do Kierow nika Jednostki Sam orządu Terytorialnego

PETYCJA

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach 
internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony 
WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE 
SCALANIEM GRUNTÓW.

Treść dokumentu:

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w interesie publicznym, wnoszę petycję 
do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Przedmiotem petycji są wartości wymagające szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tytuł petycji:

Petycja do Kierow nika Jednostki Sam orządu Terytorialnego o um ieszczen ie  na 
głów nych stronach internetow ych JST  inform acji w form ie aktyw nego banera i linku 
(h iperłącza) do strony W W W .KOMASOW ANI.PL ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej 
ZAG RO ŻEN IA ZW IĄZAN E ZE SCALANIEM  GRUNTÓW.

Treść petycji:

W zw iązku z naborem  wniosków w ram ach tzw. Program u "Rozwoju" O bszarów  
W iejskich (PROW  2014-2020) na kontrow ersyjny proceder: „SCA LA N IE GRUNTÓW ", 
zw any rów nież podstępnie i przew rotnie: „ODNOW Ą W SI, NOWYMI PERSPEKTYW AM I 
DLA ROZWOJU W SI, KOMASACJĄ, KO NSO LIDACJĄ GRUNTÓW, WYMIANĄ GRUNTÓW oraz 
tzw. „W sparciem  na inw estycje zw iązane z rozwojem, m odernizacją i 
dostosow yw aniem  rolnictwa i leśnictw a",

składam y petycję o:

um ieszczenie na głów nych stronach internetow ych JST  inform acji w form ie aktyw nego  
banera i linku (h ip erłącza) do strony W W W .KOMASOW ANI.PL ( http://komasowani.pl/
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) prezentującej ZA G R O ŻEN IA  ZW IĄZANE ZE  SCALANIEM  GRUNTÓW.

Kilka banerów w zależności od układu Państwa Strony do wyboru w załączeniu.

Link:

http://www.komasowani.pl/

Petycja ma charakter niekomercyjny, non profit i jest pro publico bono.

Przesyłamy Państwu ponadto, ku przestrodze i jako przykład ZŁYCH PRAKTYK, opracowanie 
podsumowujące pierwsze karygodnie przeprowadzane "SCALENIA GRUNTÓW" w Wielkopolsce:

http://www.strzalkow.pl/komasowani.mp4

lub

http://www.strzalkow.pl/komasowani.avi

Scalanie gruntów jest koniem trojańskim dla CETA, TTIP, GMO oraz wielkopowierzchniowej 
wyprzedaży-grabieży Polskiej Ziemi, nie w formie okruchów ale wielkich kawałków "POLSKIEGO 
TORTU".

Miejcie Państwo na względzie stanowisko waszych wyborców, którzy w zdecydowanej większości 
bardzo negatywnie mogą ocenić tę próbę zawłaszczenia ich własności, ukrytą podstępnie i 
przewrotnie pod oficjalnymi hasłami tzw. "poprawy warunków gospodarowania".

Liczne skargi, zastrzeżenia oraz sprawy prowadzone to tej pory min. przez Prokuraturę, Policję, 
Samorządowe Kolegia Odwoławcze oraz Wojewódzkie Sądy Administracyjne, w obecnie 
trwających "scaleniach gruntów", świadczą o zupełnie odmiennych konsekwencjach, niż 
przedstawiają to oficjalnie zainteresowani beneficjenci i decydenci w sprawie scalania gruntów.

Skutki scalania gruntów  do tej pory w zdecydow anej w iększości znanych nam  
przypadków  są negatyw ne.

Mamy nadzieją, że Państwo będąc zobowiązani prawnie do przeciwdziałania hamowaniu krytyki i 
innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg, wniosków i petycji lub dostarczania 
informacji do publikacji w granicach prawem dozwolonych, odpowiecie pozytywnie na petycję i 
umieścicie na swoich stronach wybrany baner wraz z linkiem: http://www.komasowani.pl/

Z poważaniem 

Andrzej Szumski 

Nieform alne Tow arzystw o  

Osób Poszkodow anych  

Scalaniem  Gruntów  

KOMASOW ANI.PL

Działamy m.in. na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ("Każdemu zapewnia się wolność wyrażania 
swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."),

art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego gdzie Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej,

"Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, 
usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych m. in w  art. 225 KPA:

"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo 
z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach

2 z 3 07.11.2016 07:14

http://www.komasowani.pl/
http://www.strzalkow.pl/komasowani.mp4
http://www.strzalkow.pl/komasowani.avi
http://www.komasowani.pl/


SCALANIE GRUNTÓW - ZAGROŻENIA ! ( PET...

prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy 
organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym 
prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub 
wniosku."

Wymogi art. 4 ust. 2 pkt ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycją: Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem 
Gruntów KOMASOWANI.PL

2) adres: szumski@oficjalnastrona.pl ( Wnioskują o korespondencją elektroniczną w tej sprawie. )

3) oznaczenie adresata petycji: Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (zgodnie z adresacją niniejszego 
dokumentu)

4) wskazanie przedmiotu petycji:

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych 
JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( 
http://komasowani.pl/) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

5) adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycją: szumski@oficjalnastrona.pl

Przypominamy, na podstawie art. 8. wspomnianej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., że petycja (odwzorowanie 
cyfrowe - skan), data jej złożenia jak i informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz odpowiedź (w 
ustawowym terminie) powinny zostać niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej JST.
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Poświadczam zgodność treści 
i treścią wers|i elektronicznej
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SCALANIE GRUNTÓW
Beneficjent:
• Starosta
Zakres:
• opracowanie projektu scalenia
• zagospodarowanie poscaleniowe

Poziom wsparcia dla woj. wielkopolskiego (refundacja):
• do 100% kosztów kwalifikowanych, z tym, że kwota pomocy nie może przekroczyć:

- 650 euro/ha -  prace scaleniowe
-1900 euro/ha -  zagospodarowanie poscaleniowe

^ ^P rze d staw ien ie  wysokości tzw. "dofinansowania” w dziwnej jednostce, niewystępującej 
v/ tablicy jednostek Si "euro/ha" ma na celu wykreować mylne wrażenie, że takie wsparcie 
otrzymają rolnicy i właściciele gruntów. Takie kwoty otrzymują geodeci i zaprzyjaźnione firmy I

Nabór wniosków od 31 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.


