Czarnków dnia, 01 października 2019r.
GK.661.1.2018

O BWI E S ZCZE NI E
S TARO S TY CZARNKO WS KO -TRZCI ANE C KI E G O
o wyłożeniu projektu klasyfikacji gruntów obrębu ewidencyjnego Przybychowo gmina Połajewo
objętych postepowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego
nr GK.661.1.2018 z dnia13 listopada 2018 r.
Na podstawie § 9 ust.1 w związku z § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246),

za w i a dami a m,
że projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Przybychowo
zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 22 października 2019r.
do dnia 05 listopada 2019r. w sali wiejskiej w Przybychowie wg następującego planu:
22 października (wtorek)
23 października (środa)
24 października (czwartek)
25 października (piątek)

godz. 8.00 – 12.00
godz. 16.00 – 19.00
godz. 16.00 – 19.00
godz. 8.00 – 12.00

28 października (poniedziałek)
29 października (wtorek)
30 października (środa)
31 października (czwartek)

godz. 8.00 – 12.00
godz. 16.00 – 19.00
godz. 16.00 – 19.00
godz. 8.00 – 12.00

04 listopada (poniedziałek)

godz. 8.00 – 12.00

05 listopada (wtorek)

godz. 16.00 – 19.00

Podczas wyłożenia można zapoznać się z projektowanymi zmianami oraz zgłaszać zastrzeżenia do projektu
ustalenia klasyfikacji gruntów.
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.
Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) informuję, że niniejsze obwieszczenie wywieszone będzie w terminie od 22.10.2019 do
05 listopada 2019r.na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Połajewo, Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, na
tablicach ogłoszeń we wsi Przybychowo oraz na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
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