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o zebraniu ucze§tników scalenia gruntółv wsi Niedaszów

oraz części wsi Siekierzl,ce i Zimnik

Na podstawie ań 9 ust l i2 iar1 ]] l/!Ł/Jlt, z Llntu 2(l nlrnll 19t2 r,
o.tcltlttttiu !y:yllli.1lli( gl,uttól (D?. t,] z 201,ł roku, poz 700 zc Zll1,) orźl ań -19
ifulnil]i'tI,,lL,|,ll1l,go ża\\,iadamiam,
11;16n1,1, : l1ttttt ]! czen1,(!t l9ó0 r. kotleks |o\1cpo\1;co]id
że \ł dniu l0.0,t.20l8 r. (wtorek) o godzinie 17,00 w śrviet]icywiejskiei

rv Niedaszowie nr 14, oclbę<lzie się zebranie uczestnikow scalenia g]Inti)w lł,si Niedaszitw
oraz cześciwsi Siekierzl,cc i Zimnik gmina \,[ściwrljór!
Cclenr zebrarria jest ł,ybór lady czastnikó\r scalenia jako spolecznego organll
doradczego oraz omówienie o"*óln_vch sprarv zlli€anych ze scalcnienl
le \ł,zgletlu na ważnośćlclialyki Zeblania proszę wśZ,Y§łkich ucze§tnikó\ł,ścalenin
o niezawodny udzirł w zebranhl. Lczcsrnicv scalenia rvłaścicielebądźuzltkou,rricv
!,rllntó\! połozonvch na otszalze scalenia mogą uczestnjczyć rł zebroniu osobiscie
lub prlez Pełnomocnika, Druk pełnomocnictwa do poblania u soŁysa wsi Nicdaszow
Zgorlnie z art jl po\\,olanej rvyzej ustawy o sca]aniu i w,vmianie grunto\ł,
oraz afi -19 Kpa w),wieszenie na okres l4 dni ninicjszego rlhwieszczenia
na tab]icaclr ogłoszcń rł Urzętizie Gminy Mścirvojólł,,Slarostwie Powiatorrlm w Jawolle,
we wsi Niedaszórł,, Siekierzl,ce i Zimnik. a także na stIonie intelnetowej Biuletvn! lnlbrnlacji
Publiczne,j Slarostwa Po\\,iato\ł,ego rv Jauorze: hftp:/,Ąf:r.,,spi ll,ot-hip,pho-t,pl
uwaŻa się zł rloręczone wszysakim uczest ikom postępowania scaleniowego,
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zdjęto

sol§s \łsi Ni€daszóW
sol1ys §§i siekierzYc€

(celem }ływi€szenia lra tablicv ogloszcń),

(celel \łTwieszęnia

na lablicy ogiosz€ń),

soltys lvsi Zinrrik (celem $},wicszęnia na lablicy ogloszeń).
wójt Gnrii] Mściwojów (cc]elu \!1,Wicszenia na tablicy ogloszeń),
Slarost\ło Połiatowe \r Jawoże (celem §fn,ieszenia na tablicy ogloszeń),
Do]lrośląskie Biuro Geodezji i
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ów Rolrych \łę Wrocła\ł,iu,

