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oB Ił/IESZCZENIE STAROSTY JAl|/oRsKIEGo
o okaąwlniu na gruncie grank nowo zaprojektowanych działek
na obszurze scglenia glanńw wsi Luboradz oraz częściwsi Drąlmnłowice,
gmina Mściwojów, polłiat jaworski
.dnia)ónląrca l98)t a \ą]annL i|)niahie gĄńlón,|Dz U z2|)|El..
poż, 908,) oraż ań, żl9 !!tót],_- dniu 1] c1,1|(u ]9ól) t kodeks poslępo\anh u.:lhlifii.\tl,d<))irego (Dz.1]
Na podslav;e all, ]3 usld\,l

ż 2a2lJr paz.256) zaiviadam]am uc7e!lnikó\\, Sca]enia

_cruniów \\,si tuborad7 ora7 części gruntów po]oźon}ch

w obrębie l)rł]nab\yice. gmnra Mściwojóu. po\łiatjaworsłi. że w dniach od 09.r1.2020 r. do l8.11.2020 r.

n,godżinlch od 9.00 do

1,1.30 odb}wać sje bedzie

okazy*anie a gruncie graDic not,o zaproicktonan,vch

dzialek. Grl]nice no\yo 7apr()ickbwan},ch d7jałek oka7}sać bedą geodeci l)oinośląskiego Biura Geodełj
i 'lcrcnów Roln),ch wc Wrocławiu {g hamonogranru §tano{iącego 7alacznik do nilriels7ego obltjes7c7enia.
Jednoc7eśnjc $ świedjcy iv I uborad7u u,godzinach od s.00 do 1,1.00 geodeci będa 7apoznalvali uczestnikó!\

ż sartością żaprojckrorianych

scalenia

ckwisalcnt(n!, l)odatkowo inlonnacji ud7iela geodela projektant

mgr inż. Danula Zicmbicka tel. 76 86 ]8 00].

Zc v,zglcdu na \ag9 tenrallki spotkań prcsi

§ię

ws4stkich ucżestnikós Scalenia o prz},bycie i zabranie

Zc soba dosod(jw tożslnrości.

Zgodnie ż al1,

]l

poMranci ,!yźcj u§ta,vy o.a7

at

49 kpa $,}sies7enie na okre§ 1,1órj njnjejszego

ob{icszcżcnia na tlblicach ogbśżcń$, t].7ed7ie Gnin} Mściwojów, srarośtwie Poviaiovlln {.laŃ,or7e.

s,cwsi Luboradz i Drż}małNice.a także na sn,onje intemeto{.ej Biulet}nu lnfomracji Publicznej Staro§twa
Pos.ialo§,cao w Jaworże:

ł/ł,\|\,|

vfun,otbip pbox.pl, u§,aża 5ię 7a doręczoDe w§zy§tkjm ucze§t[ikom

postępo§ania scal€niosego.

o1ll!n,u]a]

1
2
]

4.
5.

sol§S \!si Lubońdż (c.lc!r \V!wicśżeniand t.bLi.\ ognx^n].
soll]s \l5r l)Iż]mlk vicc (cclcm §)§icszlria na liblkl oglosżni),
\\'óil (;Dinr Mśc]§oió\\ (..len $}§ieszcnl. na l.b]ic) oelosz.ń),
slfuostło Powialowe §.lalvorż.€ (celem wywieszenia
Dolnośląskie Biurc Geodezj i i Terenólv Rolnych

na tablicy ogłoszeń

łe Wrocławiu.

inastronie intellctowej),

zdjęto dnia
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