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o B 1,1/IE S Z CZ E NIE S TARO S TY JAWO RSKIE G o
o zebraniu ucże§tników scalenia gruntów rłsi Luboradz
oraz częściwsi Drrymalowice
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aIt. 31 u§tawy
drlia 26 maTca 1982 r. o scalaniu
i \łfłnianie gruntów (Dz. U. z20I8 r.,poz.908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 L
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. DZ. U. ż 2020 r., poz,256) zawiadamiam,
że w dniu 23.03.2020 r. (poniedzialek) o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Luboradzu,

Na podstawie ań. 13

odbędzie się zebranie uczestników scalenia $untów wsi Luboradz oraz częściwsi
Drzymałowice, gmina Mściwojów.
Celem zebrania jest zapoznanie ucześtnikólł§calenia z w}.rrikami u§taleń komisji
doradcżej w §prawie ewentualnych zaśtrzeżeńdo szacunku gruntów oraz podjęcie
uchvały w sprawie zgody na dokonany §zacunek gruntów objętych §caleni€m,
Warunkiem koniecznym do podjęcia uchwały jest obecnośćna zeblaniu, co najmniej
połowy uczestników scalenia, W pr4padku mniejszej frękwęncji, konieczne będzie zwolanie
ponown€go zebrania v/ tęj §Fawie.
Ze Względu na Ważnośćtematyki zebranią pro§i się wsży§tkich uczestników scalenia
o przybycie.
Zgodfie ż ań.31 powołanej wyźej ustawy oraz ań. 49 Kpa wlrvieszenie na okes 14
dni niniejszego obwieszcżenia na tablicach ogłoszeń w Urzędżie Gminy Mściwojów,
starostwie Powiatow]łtr w Jaworze, we wsi Luboradz i Drzymałowicę, a także na stlonie

intemetowej Biule§alu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarvorze:
http:/w"i,w.spjawor-bip.pbox.pl., lvaża się za doręczone w§zy§tkim ucze§tnikom
postępowania scaleniowego.
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