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Jawor, dnia 4 paździemika 2018 r.
GP.6622.9.20 l 6.22.20l 8

OBWIESZCZENIE STAROSTY JA\ilORSKIEGO
W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym guntów połoźonych
w obrębie Niedaszów oraz częścigruntów położonychw obrębie Siekierzyce
i Zimlik, gmina Mściwojów, powiat jaworski, które decyzją starosty Jaworskiego
nr GP.6620.84.2016 z dnia23 lipca2018 r, ZostĄ plzyłączone do obrębu Niedaszów
starosta Jaworski informuje,

żę w dniach od 25 pździernika 2018 r. do 29 października 2018 r.
oraz od Slistopada 2018 r. do 16 li§topada 2018 r. w godzinach 9!0 - 14!0

w świetlicy w Niedaszowie odb).wać się będą spotkania uczestników scalenia gruntóW
wsi Niędaszów z gęodetami Dolnośląskiego Biura Geodezji Terenów Rolnych
Wrocławiu: mgr inż. Danutą Ziembicką,
Jackiem Pieklikiem
i mgr inź. Sylwią Myszyńską.
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celem spotkań będzie zebranie Ęczeń o-dnośnie przysztej lokalizacji
gruntów oraz ewentuahych wniosków dotyczących zmniejszenia/zwiększenia
obszaru gospodarstw rolnych, zEiesienia współwlasności, regulacji granic dział€k
siedliskowych.
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Ze względu na wagę tęmatyki spotkń prosi się wszystkich uczestrrików scalęnia
przybycie i zabranie ze sobą dowodów tożsamości.
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SPotkanie z uczestnikami scalenia o nazwiskach
rolpoc4nających się na litery: B
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SPotkanie z uczestnikami scalenia o nazwiskach
rozpoc7ynając5 ch się na litęrę:
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20, *

Spotkanie z uczestnikami scalenia o nazwiskach
lozpoczynających się na Iiterę: G - H
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Spotkanie z uczestnikami scalęnia o nazwiskach
się na litery: J - Ko
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Spotkanie z uczesmikami scalenia o naałiskacb
rozpoczynających się na litery: I(r-Kw

7lislooada 2018
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Spotkanie z uczesmikami scalenia o nazwiskach
rozpoczynających się na litery: L - L
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Spotkanie z, uczesmikami scalenia onazwiskach
rozpoczyr|ających się na litery : M - O
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Spo*anie z. uczestnikarni scalenia o nazwiskach
rozpoc4l rając) ch się na litery; Pa_Pi

--'- r.
"

Spotkanie z uczestnikami scalenia o nazwiskach
rozpoczynających się na literę: Po - Pu
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Spotkanie z uczestnikami scalenia o nazwiskach
rozpoczynających się na litery: R
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Spotkanie z uczestnikami scalenia o nazwiskach
rozpoczynających się na litery: Sa -Sn
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Spolłanie z uczestnikami scalenia o nazwiskach
rozpoczynających się na litery: So -T
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Spolłanie z uczestnikań scaleni€ o nazwiskach

rozpoczynając1 ch się na litery: W
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spotkania z przedstarłicielami:

wójta Gminy Mściwojów,
starostyJaworskiego,
Pństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodatki
Wodnej we Wrocławiu,
. Pństwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pństwowe Nadlęśnictwo Jawol,
. Dolnośląskięj Sfużby Dróg i Kolei we Wrocławiu,
' Rolniczej Spółdzielni ProdŃcyjnej w Siekierzycach,
. IGajowego ośrodka wsparcia Rolnictwa,
. Kopalni SurowcóW Ska]nych "OKRZESZYN" Spółka Z o,o.,
. Polskich Surowów Skalnych Spółka z o.o. Kruszywa,
odbywać się będą w wyżej łymienionych terminach w dowolnie wybranym dniu.
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W pż}padku braku rnożliwościuczęstnictwa w spotkaniu w wyznaczonym
terminie, zmiana terminu jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu z Dolnośląskim
Biurem Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu Oddział Terenowy w Legnicy
tel.: 76 8ó2 80 07,

Zgodnie z art. 31 ustawy z dńa 26 marca 1982 r. o scalaniu i w}.rniafle
giuntóW oraz arl.49 Ęa w},wieszenie na okes 14 dni niniejszego obwieszczenia na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów, Starostwie Powiatowym
w Jaworze, we wsi Niedaszów, Siekierzyce i Zimnik, a także na stronie internetowej

Biulet}alu lnformacji Publicznej Stalostwa Powiatowego w Jaworze:
http:/www.spjawor-bip.pbox.p1., uważa się za doręczone wsrystkim ucz€stnikom
po§tępowania scal€niowego.
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§"icdasżóri (cclcnr \)$icszcnia na rabIic) og]osżeń),
Solt} s wSi Siekierz},ce (celeln §},lvieszenia na tab lic}, osloszeń ).
solrj-s \śiZnnnik (cclcm \)iicszcnia na tabticy og]o§ż.ń),
Wójl Gmnr} Mściwojów (celem w},wies7enia na tablic} oglos7eli).
staroślvo Pos.iato$,e ,! JL]worże (ce]eln \D,wieszenia na lablic} ogloszeli).
Dohroślaskie Biulo (;eode7ji j Icr.nóy Rolnych \c Wrocla$,iu,
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