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OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWOR§KIEGO
o zebraniu ucze§tników §calenia gruntów rvsi Niedaszów oraz częściw§i §iekierzyce

i

zimnik, gńina Mściwojów, które decyzją starośfy Jaworskiego Lr GP.6620.84.20I z
dnia 23 lipca 2018 r. zo§tały przylączoDe do obrębu Nieda§zów
Na podstawie art. 13 i ań.3l ustaw z dllia 26 marca ]982 ł. o scalaniu i hymiąnie
gruntów (Dz. U. z2018 r., poz. 908.) oraz art.49 ustavy z dnia 14 czencą ]960/. kodeks
postępowania ądministracyjnego zańadailiam, że w dniu 22.11.2018 r. (czwarteĘ
o godzinie 17.00 w świetlicy więjskiej w Nieda§zowie nr 14, odbędzie się zebranie
uczęstników scalenia gruntów w§i Nięda§zów.

Celem zebrania je§t podjęcie uchwały w sprawie zgody na dokonany szacunek
gruntów objęĘch ścaleniem.
Z uwagi rra niepodjęcie uchwały W sprawie wyrażenia żgody na dokonany szacunek
gruntóW objętych scaleniem na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie tj. 06,11.2018r.,
za wŁną nwńa się uchwalę podjęĘ większością % głosów uczestników scalęnia obecnych
na zębraniu z\łołanym w drugim terminię tj. 22.11.2018r.
ze względu na ważnośćtematyki zebrania, prosi się wszystkich ucże§tników scalenia
przybycie.
o
zgódnię z axt.3l powołanej wyżej u§tawy oraz afi.49 kpą wyvieszerrie na okes
14 dń niniejsżego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów,
Starostwie Powiatowym w Jawoże, we wsi Niedaszów, Siekierzyce i Zimnik, a także
na stonie intemętowej Biulet}Ąlu lnformacji Publicznej staxostwa Powiatowego w Jaworze:
http:/www.spjawor-bip.pbox.pl., ltŃaża śięza doręczone w§zystkim uczestnikom
po§tępowania ścaleniowego.
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