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 INFORMACJA  

Starosty Brzeskiego 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 27 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i art. 28 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 

ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Tekst jednolity: Dz.U.  

z 2022 r., poz. 1223), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. 

zm.) 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.),  

informuję, że 

Starosta Brzeski wydał decyzję z dnia 14.11.2022 r., znak: GK-II.661.4.2011.GD,  

o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu 

ewidencyjnego Sterkowiec gmina Brzesko. 

Ww. decyzja została przekazana do wywieszenia na tablicach ogłoszeń: wsi 

Sterkowiec oraz Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów została również udostępniona 

w dniu 21.11.2022 r., na okres 14 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Brzesku. 

Z treścią wydanej decyzji uprawnione podmioty mogą zapoznać się w ww. trybie 

lub w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku,  

ul. Głowackiego 51 32 – 800 Brzesko. 

Z treścią akt sprawy znak: GK-II.661.4.2011 uprawnione podmioty mogą zapoznać 

się w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku,  

ul. Głowackiego 51 32 – 800 Brzesko. 

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

 

Pouczenie 

Zgodnie z 28 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów - do decyzji o zatwierdzeniu projektu 
scalenia lub wymiany gruntów, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 
stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - organ 
właściwy do wydania decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje  
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, 
a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści 
decyzji. 
Publiczne obwieszczenie niniejszej Informacji nastąpi w dniu 21.11.2022 r. 

 

                   STAROSTA 

                                                                                              (-) mgr Andrzej Potępa 
                                                                                                         

https://sip.lex.pl/#/document/17497783?unitId=art(72)ust(6)&cm=DOCUMENT

