Rawa Mazowiecka. 10.05.2018 r.
GG.T.6625.2.20
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7.AM.SK

ZAWIADOMIENIE

o zebraniu uczestników scal€nia

gruntów' położonychw obrębie Kaleń gm. Sadkowice,

w celu podjęcia uchwaĘ okreś|ającej zasady szacunku gruntów.
Na podstawie art.11 ust'l, at1. 13 ust' 2 i ań. 31 ustawy z dnia 2ó marca 1982 roku o scalaniu i wymianie
gruntów (tekst jędnolity DZ.U. zŻ014 r' poz'700 zpóżn' zm.), zawiadamiam, że:

I.

w dniu 29 maia 2018 r' /wtorek/ o godz.

1200

we wsi Kaleń (w budynku ochotniczej Straży

PoŹamej w Kaleniu) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu KaIeń
w celu określenia zasad szacunku gruntó'tY obiętych postępowaniem scaIeniowym.
Zasady szacunku gruntów określająuczestnicy scalenia w drodze uchwaĘ. Uchwała zapada większością
trzech cZwańycl] głosów w obecności co najmniej połowy liczby uozęstników scalenia'

Każdęmu uczestnikowi postępowania scaleniowego przysługuje jeden głos.

II.

W razie braku kworum wymaganego w trakcie pierwszego zebrania, w tym samym dniu
o godz'

1210, .tY

tym samym miejscu' odbędzie się w drugim terminie zebranie uczestników

sca|enia gruntów obrębu Kaleń w celu określenia zasad szacunku gruntów objętych
postępowaniem scaleniowym.

Na zębraniu zwołanym w drugim terminie :a ważną Llważa się uclrwałę podjętą większośoiątrzech
czwartych głosów uczestników scalenia obecnycb na zebraniu'
Każdęmu uczestnikowi postępowania scaleniowego przysługuj e .jeden głos.

Z uwagi na wagę

tematu olaz obowiązujące zasady głosowania ptoszę uczestników

o niezawodny udzial

zebraniu osobiście, z dowodem potwierdzającym tożsamość,bądż przez umocowanego pisemnie
pełnomocnika. Wszęlkie dodatkowe informacje możla uzyskaó pod numerem tęl' 4ó 8l4-2745 w.l8 |ub l9.

w

Pouczenie
Strony mogą być zawiadarniane o decyzjach i innych ozynnościaclr organów administracji publicznej
przez obwieszczenie lub

inny

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, j eżeli

przepis szozególny tak stanowi' W tyr-r przypadku wywieszenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń u

Sołtysa wsi Kaleń, w Urzędzie Gminy Sadkowice, w Starostwie Powiatowyn w Rawię Mazowieckiej oraz
stfonacl] internetowych Starostwa Powiatowęgo

iUrzędu Gminy w Sadkowioach, uważa się za

po upływie 14łu dnj od dnia publicznego ogłoszenia.

rlokonane

