
STAROSTWO POWIATOWE      

     w Rawie Mazowieckiej 

        Plac Wolności 1   

96-200 Rawa Mazowiecka 

Rawa Mazowiecka, 02. 08. 2021 r.  

GG.I.6625.2.2017.ML   

 Z A W I A D O M I E N IE 

o zebraniu uczestników scalenia – wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów 

objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Kaleń. 

    

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art.31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie 

gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 908), zawiadamiam, że: 

 

I. w dniu 25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 1100 we wsi Kaleń (w budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kaleniu) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów 

obejmującego część obrębu  Kaleń w celu wyrażenie zgody na dokonany szacunek 

gruntów objętych postępowaniem. 

Zgodę na dokonany szacunek gruntów wyrażają uczestnicy scalenia w drodze uchwały. Uchwala zapada 

większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. 

Każdemu uczestnikowi postępowania scaleniowego przysługuje jeden głos. 

 

II. W razie braku kworum wymaganego w trakcie pierwszego spotkania, w tym samym 

dniu o godz. 1130, w tym samym miejscu, odbędzie się drugie zebranie  uczestników 

scalenia gruntów obejmującego część obrębu Kaleń w celu wyrażenie zgody na 

dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem. 

 

Na zebraniu zwołanym w drugim terminie za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech 

czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu. 

Każdemu uczestnikowi postępowania scaleniowego przysługuje jeden głos. 

 

Z uwagi na wagę tematu oraz obowiązujące zasady głosowania proszę uczestników o niezawodny 

udział w zebraniu osobiście, z dowodem potwierdzającym tożsamość, bądź przez umocowanego 

pisemnie pełnomocnika.    

 

 Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 46 8142745 wewn.18 lub 19.  

  

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy oraz art. 49 KPA, wywieszenie niniejszego zawiadomienia 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sadkowice, Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej i 

we wsi Kaleń oraz w BIP Powiatu Rawskiego i Gminy Sadkowice, uważa się za doręczenie 

wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego.  

Z   up.   STAROSTY 

          mgr Anna Ostalska 
     KIEROWNIK  ODDZIAŁU  GEODEZJI  

                                                                                   I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 


