
 

 

 

Rawa Mazowiecka, dn. 27.08.2021 r.  

STAROSTWO POWIATOWE      

     w Rawie Mazowieckiej 

        Plac Wolności 1   

96-200 Rawa Mazowiecka 

 GG.I.6625.2.2017.ML 

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

Starosty Rawskiego 

 

 Na podstawie art. 23 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i 

wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 908) oraz art.49 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 

735 z późn. zm.), 

zawiadamiam, 

że w dniu 22 września 2021 r. /środa/ o godzinie 1100 w budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kaleniu (remiza OSP w Kaleniu) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia 

gruntów wsi Kaleń, gm. Sadkowice. 

  Zebranie dotyczyć będzie okazania uczestnikom scalenia opracowanego projektu 

scalenia gruntów wsi Kaleń, gm. Sadkowice. Po zebraniu zostaną przeprowadzone 

czynności okazania projektu scalenia na gruncie.  

W związku z powyższym, proszę wszystkich uczestników scalenia o stawienie się osobiście 

lub przez przedstawiciela – pełnomocnika. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  

46 814 27 45 wewn.18 lub 19. 

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy oraz art. 49 KPA, wywieszenie na okres 14 

dni niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sadkowice, 

Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej i we wsi Kaleń oraz na stronie internetowej 

powiatu (www.powiatrawski.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej gminy, uważa się 

za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego.   

Pouczenie 

  W interesie Uczestnika scalenia, jest udział w powyższych czynnościach, osobiście lub przez 

swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w tych czynnościach powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. 

Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Uczestnika scalenia, nie wstrzymuje czynności geodety. 

       Z   up.   STAROSTY 

          mgr Anna Ostalska 

     KIEROWNIK  ODDZIAŁU  GEODEZJI  

                I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 Niniejsze Zawiadomienie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w ……..……………………………………….  

w okresie:   …………………………..………………………… 
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