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ESZCZ ENI E STAROSTY JA WORSKI EGO
o zebranitl uczcstnikół scalcniil gruntó}v wsi Luboradz
O R WI

ol.źtz cz9Ści rv§i

DrzYmałoivice

Na podsla\\'ic arl, 7 usl, ] iart, ]] 1ł\lul1,))z Llni.l26 (11.cu
]9E2
grunló11| |Dz- U, Z ]01lJ lol(u. poż, tX)8)
oraz e.t 1() u:ląl1,|,z dnitl
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scclltlniu i |,),mia}lie

]ł c:L:nłcu 196() r. KoLleks
pall!/)O|unid od ini|lrl:!L,|i eg() Za\\,iadłlniani_ żc
rr.clniu l9.09.2018 r. (środa)o goclzide
l7.00 rr śrłietlic), * icjskiL-i \\ l.uborndzu, ().lbęd7ie się
zebranie ucżestnikó;v sca]ellia gruntó*
\\si l uL]oradZ oLtZ cżęści\si Dr7\,llalo\\lcc ljlnina
Mści\\oióW,
(]elenl zcbr.anił
icst odcz\t:lnic po\t||noll iclli:l

§caIenio§,ego.

o

ltszcz§(.iU postęporvania

Obszal scalenia obcjmuje:
,,l- . |. I ll-, l,.l , ,,,l],l,:, rl . ,l,,j,,'r,
oblęb l)r,zr lna]orr ict,- gl,tlirta \lścirr rljóll clziu]kj
rrl: l l,/2. 1]. I 3] l. 1312. 8212. ]0 ]/,1
L]czcslnicr sclicnilr rrlaścicicle bidź UZ\tko\Ąllic). gruntów
połoźon},ch no utar*r"
'
scłlenill. m,lglt Ltczcslnicl\c \ Zcblaniu osobiście lrrb przez
pehloau.niko.
lc \\7g]ę.]rr na \\xżnośctemłlr.ki zcbr.ania proszę rtszystkich Uczestnikórv
scalenia
o udzial $ zebranix.
Zgodnic ż arl, ]l po\\olanej \\!źoj usta\\),. r.vlrl,icszenic
rra oklcs

1,1 clni ninicjszego
obll ieszczenia na 1ablicech ogloszcń lr, 1,1r.zęcizie
Cnlilty Mści\roj(i\ł,,Starostwie Powiatowvnl
rr
rre usi Lubor.adz i Drzlrnalorłicc. a takźc na
_.|aworze.
Ur"i",rrr"
1nf,lrmłcji PLlblicznci StłIos1\\a Polriliorłelo rl
".,rn;. 'n'..no.n4
.Ił11,11129, hlą):,i1,1|,11,.sp/ąl|iol-bip.pbo_r.pl.,
urraŻa się za doręczonc rrszł,stkiln uczestnikOm po§tęporvania
scalcniort,eso.
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so]tys wsi LUboradz (celem W},wieszenia na tabIicy
og]oszeń),
sohys wsi Drzymałowice (ce]em w]wieszenia na tablicy
ogloszeń).
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5, Do]noślaskie Biu.o Geodezji i Telenów Rolnych we Wroclawiu,

Zdjeio dnia

stafostwó poiyiatowe w Jarvoże
59_400 Jawol, ul, Wloclawska 26

tel, ]48 76 729_01_00.lax. +48 76129-01-60

ejnail: powiat_.iawor@poWiarjawor,org,pl
\ł!VlV.po\łiat.jalvo1,org.pl
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