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o B lł/IES Z CZE NIE S TARO S TY JA lł/oRSKIE G o
o

zebraniu ucze§tników §ca|enia gruntów wsi Niedaszów oraz części w§i

Siekierzyce i Zimnik, gmina Mściwojów, które decyzją staro§ty Jawor§kiego

\r

GP.6620.84.201z dnia 23 lipca 2018 r. zostały pŁylączon€

do obrębu

Niedaszów
Na podstawie alt. 23 i art. 31 ustąw ż dnia 26 malca ] 982 /. o scalaniu i wymianie
g/ulltów (Dz.U. z2018 r., poz. 908.) oIaZ art.49 ustawy z dnia 14 czetnca ]960t. kodeks
postępowa ia administracyjhego zawiadamiam, że w dniu 28.03.2019 r. (czwańeĘ
o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Nieda§zowie nr 14, odbędzie się zebranie
uczestników §calenia gruntów wsi Niedaszów.

Celęm zebrania jest okazanie projektu sca|enia wraz z za§adami obejmowańa
w posiadanie gruntów

wydzielolych w w}.rriku §ca|enia.

Ponadto informuję,

że stoso\łnie do afi.

24

W ustawy uczestnicy

§calęnia,

w terminie 14 dni od dnia oka,zada projel:tu scalenia gluntów, mogą zgłaszać na piśmie
staroście Jaworskiemu zastrzeżenia do tego plojekfu.

Ze względu na waźnośćtęmatyki zebrania, prosi się wszystkich uczestników scalenia
o

Wybycid

ZEodnie ż art.

3 1

powołanęj wyżej ustawy olaż art, 49 kpa, w}Ąłiesżenie na

okes 4
1

dni niniejszego obwieszczęnia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwo.jó\ł,
Starostwie Powiatowlłn w Jaworze, we wsi Niedaszów, Siekierzyce i Zimńk,
a także na stronie intęmetowej Biuletynu Informacji Publicznej starostwa Powiatowego
w Jaworze: htĘ:/1uv,w.spjavor-bip.pboł.pl., lważz się za doręczone wszystkim
ucze§tnikom po§tępowaDia §caleniow€go.
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sohrs \\siNiedaszów (cc]cln \]wieszenia na tablic,- og]oszeń)
Solt},s wsi Siekierzyce (ce]enl $ywiesżenia na rablic] og]osl.ń).
soh}§ ws] Znnnik (celeDr §}§iesuenia na labl]c} og]osżcń),
Wójr aj rin) Mści\()i(n! (celcm \!}\ie§Zenia na labljcy og]oszeń),
Starostwo Powiatowe w ]aworze (celem wywie§zenja natablicy ogłoszeli).
Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wroc}awiu.
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