
 STAROSTA BRZESKI 
   32-800 BRZESKO 
  ul. Głowackiego 51  

GK-II.661.3.2011.GD          Brzesko, 23.09.2021 r.  

 ZAWIADOMIENIE  

Starosty Brzeskiego 

Na podstawie art. 27 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i art. 28 ust. 1, ust. 2 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 2021 r., poz. 735 z późn. 

zm.),  

zawiadamiam, że 

w dniu 19.10.2021 r. (wtorek), o godz. 1600, w Domu Strażaka  

w Wokowicach ul. Centralna 44, odbędzie się zebranie Uczestników 

postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Wokowice 

gmina Brzesko w związku z budową autostrady A-4.  

Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, 

zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części wsi 

Wokowice. 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o udział w zebraniu. 

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 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.  

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  

w którym nastąpiło wywieszenie go na tablicach ogłoszeń: w Sołectwie Wokowice,  

w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w Starostwie Powiatowym w Brzesku oraz na stronie 

internetowej Portalu Geodezyjnego Powiatu Brzeskiego (www.geodezja.powiatbrzeski.pl)  

i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzesku.   

Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpi w dniu 28.09.2021 r. 
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