
                                                                                                                
 

 

 
SCALENIE GRUNTÓW OBRĘBU KWILEŃ, 

GMINA CHOCZ, POWIAT PLESZEWSKI 

Pleszew, dnia 24 marzec 2020r. 

 GK.661.1.2017                                                                  

 

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY PLESZEWSKIEGO 

 

O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW 

OBRĘBU KWILEŃ, GMINA CHOCZ, POWIAT PLESZEWSKI 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 marca 1982r.o scaleniu i wymianie gruntów  

(Dz. U. z 2014r., poz. 700 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), 

 

Zawiadamiam: 

 

o zwołaniu zebrania uczestników scalenia w dniu 7 kwietnia 2020 roku (wtorek), na placu przed 

Domem Seniora w Kwileniu. 

Celem zebrania będzie: 

• wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów 

obrębu Kwileń, gmina Chocz. 

 

  

         W związku z § 11 pkt. 2 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii informuję, iż zebranie odbędzie się 

według kolejności alfabetycznej tj: 

 

1. 7 kwietnia 2020 r. godz. 8.00 – nazwiska od litery A do litery B 

2. 7 kwietnia 2020 r. godz. 8.30 – nazwiska od litery C do litery D 

3. 7 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 – nazwiska od litery F do litery J 

4. 7 kwietnia 2020 r. godz. 9.30 – nazwiska od litery K do litery Ł 

5. 7 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 – nazwiska od litery M do litery P 

6. 7 kwietnia 2020 r. godz. 10.30 – nazwiska od litery S do litery Ś 

7. 7 kwietnia 2020 r. godz. 11.00 – nazwiska od litery T do litery U 

8. 7 kwietnia 2020 r. godz. 11.30 – nazwiska od litery W do litery Ż 

 



                                                                                                                
 

 

 
SCALENIE GRUNTÓW OBRĘBU KWILEŃ, 

GMINA CHOCZ, POWIAT PLESZEWSKI 

Scalenie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane 

z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wykonawcą prac scaleniowych jest Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru 

w Poznaniu. 

Geodetą-Projektantem scalenia jest Pan Kazimierz Marczak. 

 

. 

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy, Starosta zawiadamia uczestników postępowania przez 

obwieszczenie lub w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania. Zgodnie 

z powołanym na wstępie art. 49 §1 i 2 KPA, wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń  

w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz, Starostwie Powiatowym w Pleszewie,  na tablicach ogłoszeń we wsi 

Kwileń oraz na stronie internetowej (zakładka „Scalenia” i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie) uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego po 

upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 
WYWIESZONO DNIA    ……………………………… 

 

 

ZDJĘTO DNIA          ....................................................... 


