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OB II.IESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO
o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz
oraz częŚci wsi Drzymalowice
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art. 31 ustawy
dnia 26 marca 1982 r. o §calaniu
gruntów
(Dz.
i w}mianie
U, z 2018 r.,poz,908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r,
- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz, U, z 2020 l., poz.256) zawiadamiam,

Na podstawie art. 13

że w dniu 25.06.2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w świetlicywiejskiej w Luboradzu,
odbędzię się zębmnie uczestników scalenia gruntów wsi Luboladz oraz częściwsi
Drzymałowice, gmina Mściwojów.
Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie zgody na dokonany §zacun€k
gruntów objęrych scaleniem.
WaruŃiem koniecznym do podjęcia uchwĄ jest obecnośćna zebraniu, co najmniej
poło\łyuczestników scalenia, W przypadku mniejszej ftekwencji, konieczne będzie zwołanie
ponownego zebi.mia w tej sprawie,
Ze względu na ważnośćtematyki zebrania, prosi się wszystkich uczestnikóW scalenia
o przybycie.
zgodńę z ań.31 powołanej Wyżej ustawy oraz art. 49 Kpa w}Ą iesżenie na okaes 14
dni niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów,
StaTost\ł/ie Powiato\ł}łn w Jawoźe, we wsi Luboradz i Dr4,małowice, a także na stronie
itrtemetowej Biule§łru lnformacji Publicznej Starostwa Powiatowego
Jaworze:
hxp:/wvtlu.spjawor-bip.pbol.pl.,
się za doręczone w§zystkim uczestnikom
pośtępowania §caleniowego.
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