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zebraniu ucze§tników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części łsi

Siekierzyce iZimnik, które decyzją starosty Jawor§kicgo nr GP.6620.8,1.20l6
z dnia 23 |ipca 20l8 r. zostały przylączone do obrębu Niedaszórr
Na podstawie ań l3 iań 3l ltśl1l\l),:dnią 26 n drcd ]9!J2 r. o scalatttn l \l.\nlol]].,
gl,ullói| (Dż. U z 2018 r, poz 908 ) oraz ur1 19 1131ąll,; z dnn l1 c7cnl,cd l96h,, Kodeks
poslępalldnid ddłlilish-d.),ikgo zawladańiam, Ze w dniu 06.11.20t8 r. (wtorek) o godzinie
l7.00 w świetlicy wiejskie.j rv Niedaszowie nr 1,1, odbędzie się zebranie uczestników scalenia
gruntów wsi Niedaszów
Celem żebrania jest podjęcie trchwaĘ lv sprawie zgody na dokonany szacunek
gruntów objętych ścaleniem,
Warunkiem koniecznym do podjęcia uchwaĘ jest obecność na zebranlu, co nalmnicj
po]owy uczestników scalenia W przypadku mniejszej freklł,encji, konieczne będzic zwołanie
ponownego zeblanja w tej sprawie
Ze rvzględu na waznośc tenlatyki zebrania, prosi się rvszystkich uczestników scalenia
o przybycie

Z1oónle z ań 3l powołanej rvyzej usta.vy oraz at1 49 kpa wyłieszenie
na okres l4 dni niniejszego obwieszczenja na tablicach ogłoszeń \ł Urzędzie Gminy
l\{ściwoióu,, rł,Starostwie Powialowym \ł Jaworze, we Wsi Niedaszów, Siekierzyce iZimnik,
a także na stronie internetowej Biuletynu Inlormacji Publicznej Stalostwa Polviatowego
\ł Jaworze: htlp: |,\1l|,spJLlvot,-hiP.phłtx.pl,, lważa się za doręczone w§zystkim
uczestnikom po§tępoir,łnia scłlcniowego.
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Solt\s t\si Nicdasżó§ (cclcln Ń)\icszcnia na lab]ic} ogloszcń),
Solt]s ssi sieklerĄce (celenr \)\ries/cllia lM lablic! og]os7cli).
Solt\ s § sj Zllnnjk (celcnr §,\ s,ics^nia na lablic\ og loslc]i ).
wóil Cnriln, Mścl\\ oió§ (ccle r §1§ics/cni.lli tablic\ og]osżcti).
sli],oś§o l'on ixlo$c s Ja$or7c (cclclrr ł\ ł icslcl)ia In ubllc! oglosż€li).
Dolnoślaslic Biulo (;ćodelli iTerenó\ Itoln\ch tle Wrocla\ju.
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