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 ZZ  AA  WW  II  AA  DD  OO  MM  II  EE  NN  II  EE    

 Starosty Brzeskiego 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisach: art. 10 § 1, art. 73 § 1 i art. 81 w związku  
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 
z  2020 r., poz. 256 z późn. zm.) [Kpa] oraz art. 27 ustawy dnia 26 marca 1982 r. – o scalaniu  
i wymianie gruntów (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 908 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji  
o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów, 

z a w i a d a m i a m   
o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, 
zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na 
gruntach położonych w części wsi Mokrzyska, gmina Brzesko, w zasięgu 
negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o  możliwości wypowiedzenia 

się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 22.07.2020 r. do 
30.07.2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy  
ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 210 (Wydział Geodezji i Kartografii). 

UWAGA ! 
Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia Klientom 
Urzędu warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia 
informuję, że:  

1) uczestnik scalenia lub jego pełnomocnik przed przybyciem do Urzędu powinien 
skontaktować się pracownikiem Wydziału Geodezji i Kartografii, dzwoniąc pod nr tel. 
(14) 66 319 83, w celu ustalenia daty oraz godziny stawienia się w Urzędzie  
w określonym powyżej czasookresie i skutecznego zapoznania się z całością akt 
sprawy,  

2) osoby biorące udział w czynnościach przeprowadzanych w Urzędzie powinny mieć 
zasłonięte nos i usta. 

Pouczenie 
Ograny administracji publicznej obowiązane są zapewnić Stronom czynny udział w każdym 

stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do 
zebranych dowodów i zgłoszonych żądań.   

Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”  

W interesie Uczestnika scalenia jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez 
ustanowionego pełnomocnika. Uczestnicy postępowania biorący udział w powyższych 
czynnościach powinni  legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku 
występowania w charakterze pełnomocnika – pisemne pełnomocnictwo. Niestawiennictwo  
w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody 
do przeprowadzenia kolejnych etapów postępowania. 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło wywieszenie go na tablicach ogłoszeń: w Sołectwie Mokrzyska, w Urzędzie Miejskim  
w Brzesku, w Starostwie Powiatowym w Brzesku oraz na stronie internetowej Portalu Geodety 
Powiatu Brzeskiego (www.geodezja.powiatbrzeski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Brzesku.   
Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpi w dniu 06.07.2020 r. 
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