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Sokółka,

dnia 15 lutego 2018 r.

OBW IESZC ZENIE
Na podstawie art. 13 i art. 31 ustawy o scalaniu i wymia
nie gruntów z dnia 26 marca 1982
roku (t. j. Dz.U.2014.700 z późn. zm.) oraz art. 49 ustaw
y z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania admin istrac yjneg o (t. j. Dz.U.
2017.1257)
Staro sta Sokó lski zawia damia ,

że

w dniu 12.03 .2018 r. (poniedziałek) o godz. 9 30 , w siedzi
bie Sołtysa wsi Ostrówek, gmina
Suchowola odbędzie się zebranie Uczestników postepowa
nia scaleniowego, prowadzonego
na obiekcie „OSTRÓWEK".
Celem zebrania, jest realizacja przepisów wynikających
z art. 13 ust. 1 ustawy o scalaniu i
wymianie gruntów, który stanowi, że uczestnicy scalen
ia, w drodze uchwały wyrażają zgodę
na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrod
ów, chmielników i innych upraw
specjalnych.
Art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie grunt
ów stanowi, że ww. uchwała jest
podejmowana na zebraniu zwołanym przez Starostę . Zebra
niu przewodniczy przedstawiciel
tego organu . Uchwała zapada większością trzech czwar
tych głosów, w obecności co najmniej
połowy liczby Uczes tników scalenia. W razi
niepodjęcia uchwały na zebra niu zwołanym
w
pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjęt
ą większością trzech czwartych
głosów Uczes tników scalenia obecn ych na zebra
niu zwołanym w drugim terminie .
W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym
w I terminie tj. w dniu 12.03.2018 r.,
ustala się li termi n zebrania na dzień:12.03.2018 r. (ponie
działek) o godz. 10 0 w siedzibie
Sołtysa wsi Ostrówek, gmina Suchowola
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Uczestnicy postępowania scaleniowego ( w drodze obwies
zczenia p przeL wywies~enie na okres 14 dni
na tablicach ogłoszeń Sołectwa Ostrówek, Urzędu Miejski
ego w Suchowoli, Starostwa Powiatowego w
Sokółce, w Biuletynie Informacji Publicznej Staros
twa Powiatowego w Sokółce)
Sołtys wsi Ostrówek - celem wywieszenia na tablicy
ogłoszeń na okres 14 dni - 2 egz.
16-150 Suchowola, Ostrówek 5
Burmistrz Suchowoli - celem wywieszenia na tablicy ogłosz
eń na okres 14 dni - 2 egz.
16-150 Suchowola, Pl. Kościuszki 5
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, 15-691 Białyst
ok, ul. Gen . F. Kleeberga 20
ala

Sprawę

prowadz i : Krystyna Czajkow ska, tel. 85 711 08 46,e-m ail:krys
tyna.cza jkowska @sokolk a- powiat.p l
pokój 68, li piętro, godz .:7:30-1 5:30

