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ZAWIADOMIENIE 
Starosty Brzeskiego 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu  

i wymianie gruntów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1223) oraz art. 49 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., 

poz. 2000 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniach: od 22.02.2023 r. do 24.02.2023 r. 

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (Wykonawca prac scaleniowych) 

przeprowadzi na gruntach wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa, II etap czynności okazania 

stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia, sporządzonego w ramach operacji pn. 

„Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa”.  

Czynności okazania stabilizacji punktów granicznych wykona Pan Janusz Kuryśko - geodeta 

uprawniony, pracownik Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie  

(tel.: 12 619 88 10 wew. 151). 

Jako miejsce i godzinę spotkań rozpoczynających czynności okazania stabilizacji, wyznacza się 

parking przed Kościołem Parafialnym pw. Św. Sebastiana Męczennika w Strzelcach Wielkich, 

godz. 800, każdego dnia we wskazanym powyżej terminie. 

Wnioski i zgłoszenia dot. udziału w czynnościach okazania stabilizacji można kierować do Pana 

Arkadiusza Doroż - Kierownika Prac Geodezyjnych i Kartograficznych w Krakowskim Biurze 

Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (tel.: 12 619 88 10 wew. 122).  

Pouczenie 

Czynności w ramach etapu I okazania stabilizacji znaków granicznych działek wydzielonych  

w projekcie scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie Gmina Szczurowa, zostały przeprowadzone 

przez Wykonawcę prac w dniach: 7-8.12.2022, 12-15.12.2022, 19-23.12.2022, 9-13.01.2023  

i 16-18.01.2023 r. O terminie i miejscu ich przeprowadzenia zainteresowane podmioty 

własnościowe zostały poinformowane indywidulanie – pisemnie. 

Zgodnie z art. 31 pkt 5 ustawy o scalaniu o wymianie gruntów Starosta zawiadamia o miejscu  
i terminie okazania stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia gruntów - w przypadku jej 
wykonania - w formie obwieszczenia, które wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na 
której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, której 
grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej starostwa powiatowego, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 

nastąpiło wywieszenie go na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Szczurowa i wsi Strzelce 

Wielkie, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpi w dniu 30.01.2023. 

 

       STAROSTA 
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