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Jawor, dnia 17 czerwca 2019 r.

.2019

OB \YIESZCZENIE STAROSTY JA\YO RS KIEGO
o

zebraniu ucze§tników scalenia gruntów w§i Luboradz
oraz częŚci wsi DrzymaIowice

Na podstawie art. 7 ust. 3 i ań.31 ustaw z dnta 26 ńarca ]982 r. o scąhniu
i wmianie gruntów (Dz. U . z 2018 loku, poż. 908) oraz ań. 49 ustąw ż dnią ] 4 czeĄl,ćą
1960 r. kodeks postępowania administfuunego zawiadamiam, że w dniu l0 lipca 2019 r.
(środa)o godżinie 17.00 w śWietlicy wiejskiej w Luboradzu, odbędzie się zebranie
uczestników scalenia gluntów wsi Luboradz oftż częściw§i Drz}małowjce gmina
Mściwojów.

Cęlem zebralia jęst odczytanie postanowienia

o

rvszczęciu po§tępowania

scaleniowego.
ob§zar scalenia obejmuje:
obrŃ Luborudz, gmina Mściwojów z rłyłączeniem działek nr 1^l4ll,Il5,20]L,1l3,
1|2/l, |12/2,2o3, Il4, I01/23, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 230, 229, 223,
] 8E1l3. 267, 82 ,
oblęb Dlzyrnałowice, gmina Mścjwoió§ działki nr: ]1/2. 12. 1311_ 1312.8212.
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[]czestnicy sca](-nia \łraścicie]ebądź uźl,tkorrnic1, 8runtów po]ożonvch na obszarze
scalenia. lnogą uczestniczr,ć rv zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika,
Ze względu na *ażnośćtenratvkj Zebrania prOszę \r,sz!,słkich ucżc§tnikó*,scaleDia
o udział,$, zcbraniu.
Zgodnie z ar|.31 porłtllanej \ryżcj uslaw}, lł,vrvieszenie na okres ]4 dni nrnicjsżśgt,
ob\rieszczenia na tab]icach og]oszeń \ł't]lzędżieGmin}, Mścj\\,ojó*,. Starostwje Powiato\\"vn1
\\I Ja\\,ol7c. rve rł,si Luboradz i Drzu]ałowice. a także na stronic inlen]elowei Biu]e1)!1u
]Dlbmracji Pulr]icżnci Starost§,a Powiatowego w Jawo],żc] http-illlll,.spjall,,lr-bip.pba,pl,,
!\\ aŻa si( za dor9czone \\ §zJ,stkim ucze§tnikom po§lępo§ ania scalcnio\r,ego.
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l. so]r}s s !i Lubondz (ce]enr \D s ieszenia n, mbljc}, o8ł)sżeń ).
], sołl)ś$sj Drż)nrał\\ice (cc]cm \iw,ieszenia ]ra lablic] o_gł)sżc]i).
], \\]óii Gn]in), Mści\\oió\, (ce]ellr $r$iesi.nia na 1abljc} oglosżeń),
,] slarosl\o Po§,ialou,e \ .1a\!olze (ccicm \|),$je§7en]. Ia 1ab]ic} o!]osze]i).
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