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GN.IV.6821.5.6.2019.EG                                                                                    Kraków, 05.08.2021 r. 
 

 
OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAKOWSKIEGO 

 
Na podstawie art. 23 ust.2, art.31 Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie 

gruntów (Dz.U.2018.908 z późn.zm.) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735);  

 

zawiadamiam,  
 

       że w terminie od dnia 13 września 2021r. do dnia 18 listopada 2021 r. na terenie wsi 
Czubrowice, gmina Jerzmanowice-Przeginia uczestnikom scalenia będą okazywane na gruncie 
nowo projektowane granice działek w ramach prowadzonego postępowania scaleniowego na 
w/w obiekcie. 
Celem zachowania porządku w trakcie okazania granic na gruncie uczestnicy scalenia zostaną 
dodatkowo indywidualnie poinformowani o terminie i godzinie okazania listownie lub telefonicznie 
przez wykonawcę prac. 

Scalanie gruntów wsi  Czubrowice wykonane jest w ramach poddziałania „Wsparcie  
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". 

Uczestnicy scalenia - właściciele bądź użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalenia, 
mogą uczestniczyć w czynnościach związanych z okazaniem działek osobiście lub przez pełnomocnika. 

Uczestnik scalenia powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, 
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Stosownie do art. 41 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego [k.p.a.], w toku 
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku 
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny [art. 41 § 2 k.p.a]. 
 

                                              z up. STAROSTY 

 

                                                       mgr Rafał Kopeć 

                                                                                                                   Dyrektor 

                                              Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

 

 
 
Obwieszczenie niniejsze wywiesza się w dniu 10 sierpnia 2021 r. na okres 14 dni; 
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowice- Przeginia 
- na tablicy ogłoszeń wsi Czubrowice 
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krakowie 
- na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krakowie 


