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Brzesko, 10.03.2021 r.

Uczestnicy scalenia gruntów
wsi Mokrzyska, gmina Brzesko
Szanowni Państwo,
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi momentu zakończenia postępowania
scaleniowego gruntów w części wsi Mokrzyska gmina Brzesko informuję:
− Starosta Brzeski decyzją z dnia 18.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD orzekł o zatwierdzeniu
projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Mokrzyska-Bucze. Projekt
scalenia gruntów został opracowany przez Wykonawcę prac scaleniowych - Krakowskie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie;
− decyzję podano do wiadomości, w trybie określonym w art. 28 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku
o scalaniu i wymianie gruntów, poprzez jej odczytanie na zebraniu Uczestników scalenia w dniu
24.08.2020 r. oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni;
− od ww. decyzji zostało złożone odwołanie. Wojewoda Małopolski, jako organ II instancji;
w decyzji z dnia 13.11.2020 r., znak: IG-II.7227.8.2020.AM orzekł o utrzymaniu w mocy decyzji
Starosty Brzeskiego;
− w dniu 18.01.2021 r. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Brzesku zarejestrowała zwrot
akt przedmiotowego postępowania scaleniowego przez Wojewodę Małopolskiego. Jednocześnie,
w piśmie z dnia 15.01.2021 r., znak: IG- I.7227.8.2020.AM ww. organ poinformował m.in., że
na wydaną w dniu 13.11.2020 r. decyzję znak: IG-II.7227.8.2020.AM nie zostały złożone skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Wobec powyższego Starosta Brzeski:
▪

ujawnił stan po scaleniu w operacie ewidencji gruntów i budynków [egib] (nowe granice
i oznaczenia nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym projektem scalenia gruntów);

▪

zawiadomił o dokonanych zmianach Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Brzesku, działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów
i budynków w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i
hipotece.
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