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ZAWIADOMIENIE
Starosty Powiatu Brzeskiego
Na
gruntów

podstawie art. 23 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 26

marca 1982 r.

(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., Nr O, poz. 700, z późń. zm .),

oscalaniu iwym ianie

art. 49 ustawy

z dnia

14 czerwca 1960 r. - K odeks postępowania adm inistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23), zaw iadam iam , że w dniach:
- 10.10.2016 r. (poniedziałek), w godz. 8®“ -16®®
- 11.10.2016 r. (wtorek), w godz. 8®® -16®®
- 12.10.2016 r. (środa), w godz. 8®® -16®®
- 13.10.2016 r. (czwartek), w godz. 8®® -16®®
- 14.10.2016 r. (piątek), w godz. 8®® - 16®®
- 17.10.2016 r. (poniedziałek), w godz. 8®® - 16®®
- 18.10.2016 r. (wtorek), w godz. 8®® -

16®®

w Biurze G eodety - Projektanta Scalenia, zlokalizowanym w budynku Rem izy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczepanowie, ul. R ynek Szczepanow ski 23, nastąpi w yłożenie do publicznego wglądu
okazanego i wyznaczonego projektu scalenia gruntów, położonych w części obrębu Szczepanów.
Projekt scalenia dotyczy gruntów zlokalizowanych w zasięgu negatywnego oddziaływania
autostrady A4.
Stosownie do art.

24 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wym ianie gruntów,

uczestnicy scalenia,

mogą zgłaszać na piśm ie staroście zastrzeżenia do tego projektu, w term inie 14 dni, od dnia okazania
projektu

scalenia

gruntów. Zastrzeżenia

do

projektu

scalenia

gruntów

rozpatruje

starosta,

po zasięgnięciu opinii K om isji, o której mowa w art. 10 ust. 1 powołanej wyżej ustawy.
W szelkie dodatkowe inform acje można uzyskać pod numerem tel. (14) 66 319 73.
Pouczenie
W interesie uczestnika scalenia jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez ustanowionego
pełnom ocnika. Uczestnicy biorący udział w powyższych czynnościach,

powinni posiadać dokum ent

tożsam ości, w przypadku występow ania w charakterze pełnom ocnika - pisemne pełnom ocnictwo.
Niestawiennictwo w term inie i miejscu określonym w niniejszym zawiadom ieniu nie stanowi
przeszkody do przeprowadzenia kolejnych etapów postępowania.
Strony mogą być zaw iadam iane o decyzjach i innych czynnościach organów adm inistracji
publicznej

przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo

przyjęty

w danej

miejscowości sposób

publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W ywieszenie niniejszego zawiadom ienia
na tablicach ogłoszeń wsi Szczepanów, w Urzędzie M iejskim w Brzesku, w Starostwie Powiatowym
w Brzesku oraz na stronie internetowej Starostwa: Biuletynie Inform acji Publicznej, uważa się
za dokonane po upływie 14-tu dni, od dnia publicznego ogłoszenia.
W szelkie dodatkowe inform acje można uzyskać pod numerem tel. (14) 66 319 73.
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