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OB WESZ CZEN IE STAROSTY J A WO R S K] EG O
o zebraniu uczestnikórł §calenia gruntów wśiLuboradz
oraz częściwsi Drzymałowice
podstawie § 1 ust. 1 żarządżeli^Starosty Jawor§kiego t 1212020
fiarca2020 L w sprawie wprowadzęnia na terenie po\łiatu j aworskiego szczególnych

Na
z dnia 12

rozwiązań umożliwia.jących podejmowanie działań minimalizujących zagrożenia d]a zdrowia

publicznego ż.wiązanego z tozprzesllzf'Ąiańęłn się wirusa SARS-CoV-2,
w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitamęgo dotyczącymi żagtożęnia
epidemiologicznego związanego z ryzykiefi rozprzestzęniania się kolonawirusa,
odwoluje się na czas nieokreślony, do odwolania, zebranie uczestników scalenia gruntów wsi
Luboradz oraz częściwsi Drzymałowice, zwołane na dzień 31 marca 2020 r. (wtorek)
o godzinie 19.00 w świetlicy ,lviejskiej w Luboradzu.
celem zebrania było zapoznanie uczestników scalenia z wylikami u§taleń komiśji
doradczej Tv sprawie ewentualnych zaslrzeżei do szacunku gruntów oraz podjęcie
uchr ały w sprawie zgody nł dokonany szacunek gruntów objętych scale iem.
Zgodnle z ań.31 powołanej wyżej ustawy ofaz aI1", 49 Kpa w},wieszonie na olaes
14 dni niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów,
Starostwie Powiatow}Ąn w Jaworze, we wsi Luboradz i Drzymałowice, a lakże na stronie
Jawoż€:
intemetowej Biulet}nu Infomacji Publicznej staro§twa PorJviatowego
http:/wllw.spjawor-bip.pboł.pl., lważa §ię za doręczone wszystkim ucześtnikom
postępowauia scaleniowego.
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s \!si Luboradz (celenl \i}wiesz€nia
na lab]ici ogk)s7eń).
Soh!s s si DrżYl]ralo\\ ice (cel€Fr $] s,ieśzenji lr.lablic}, ogbsżcli).
wóil Cnr]n} Nlścj$ ojó\! (celcll \) \ ieszen'a,ra tablici o_lioszel]),
Slalo§t\o Po\iato\e \l Jaso.że (cele|r \}s]es7enid na rdb]i.} ogloslclj).
_5. l)olnodttskic L]jUlo (icodclji i Tclctó\ Roln)ch $e \\'rocla\łitl,
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tel,.r.48 76 729_0]_00, fax +48 76 729 0] 60
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