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GK-II.661.2.2014.GD                                                                     Brzesko, 17.08.2020 r. 

ZAWIADOMIENIE 

Starosty Brzeskiego 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 13 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r., o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2018 r., poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),  

zawiadamiam, że 

w dniu 07.09.2020 r. (poniedziałek), o godz. 1530, w Strzelcach Wielkich 

na placu przykościelnym Kościoła Parafialnego pw. Św. Sebastiana Męczennika,  

odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego 

prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa. 

Celem zebrania, jest realizacja przepisów, wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi,  

cyt.: „Zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych uczestnicy 

scalenia wyrażają w formie uchwały”.  

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek 

gruntów jest podejmowana na zebraniu zwołanym przez Starostę. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwała 

zapada większością trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej połowy liczby Uczestników scalenia.  

W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą, większością 

trzech czwartych głosów Uczestników scalenia, obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.  

W związku z powyższym zawiadamiam, że: 

w przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie tj. w dniu 07.09.2020 r., ustala się 

drugi termin zebrania na dzień 08.09.2020 r. (wtorek), o godz. 1530 w Strzelcach Wielkich, na ww. placu 

przykościelnym. 

 

UWAGA ! 

Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia Stronom postępowania scaleniowego warunków 

umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonywanie prawa do udziału w każdym etapie prowadzonej procedury scaleniowej 

informuję, że:  

1) do udziału w zebraniu, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, zostanie dopuszczony wyłącznie Uczestnik scalenia lub 

osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika scalenia w postępowaniu scaleniowym; 

2) osoby biorące udział w zebraniu powinny mieć zasłonięte nos i usta oraz stosować się do zaleceń pracowników Starostwa 

Powiatowego w Brzesku, prowadzących obsługę zebrania. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (14) 66 319 83. 

Pouczenie 

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 

nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości 

lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji 

publicznej.  

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło wywieszenie go na tablicy 

ogłoszeń w sołectwie Strzelce Wielkie, w Urzędzie Gminy Szczurowa, w Starostwie Powiatowym w Brzesku oraz udostępnienie na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzesku. 

Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpi w dniu 18.08.2020 r. 

Stosownie do art. 41 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego [k.p.a.], w toku postępowania strony oraz ich 

przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.  

W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny [art. 41 § 2 k.p.a]. 

 

                                                                                                                    STAROSTA 

                                                                                                                 (-) mgr Andrzej Potępa 
 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16784712_art(49)_1?pit=2019-01-21

