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Jawor, dnia 6 maja 2019 r.
GP.6622.9.2016.1 I.2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO
żebraniu ucze§tników scalenia gruntórł wsi Niedaszów oraz częściwsi Siekierzyce
i Zimnik, gmina Mściwojów, które decyzją staro§ty Jaworskiego nr GP,6620,84,2016
z dnia 23 lipca 2018 r. zośtałyprzylączone do obrębu Nieda§zów
o

Na podstawie art.2'7, ań.28 i art.3l ,lstąwy ż ńia 26 małca ]982 /. o scalańiu
i vymiąnie gl.ntów (Dz. U. z 2078 r., poz.908.) oftz ań.49 ustal,y z dnia }4 czel"wca 1960r.
kodeh, postępowąnia administracyj ego zawiadamiam, że w dńu 22,05.2019 r. (środa)
o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Nieda§zowie nr 14, odbędzię się zebranie
uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów.

Celem zebrania jest podanie do publicznej wiadomości, przeż jej odczytanie,
decyzji o zatwierdzeniu projektu ścalenia gruntów w§i Nieda§zów, gmila Mściwojów.
Ponadto zawiadamiam, że decyzja zostanie w}ryie§żona na oklę§ 14 dni na tablicach

ogłoszęń w Urzędzie Gminy Mściwojów, starostwie Powiatowym w Jaworze, we wsi
Nięda§zów, Siekierzyce i Zimnik, a także na stonie intemeto\łej Biuletynu Informacji
Publicznej staxostwa Powiatowego w Jaworże: http:/ww|1,.spjąwor-bip.pbox.pl.
Ze względu na wżnośćtematyki zebranią prosi się \łszystkich uczęstników scalenia
o przybycie.
zgodnie z afi, 31 powołanej wyżej ustawy oraz ań. 49 Kpa, wywieszenie na okres
14 dni niniejszego ob\łię§zczęnia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Cminy Mściwojów,
starośtwięPowiatow}łn w Jawoźe, we wsi Niedaszów, Siekierzyce i Zimnik, a takźę
na stonie intgmętowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze:
hxp:/www.spjawor-bip.pbox.pl., uważa się za dolęczone wszystkim ucześtnikom
postępowania §caleniow€go.
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]. soh)§ $,si Njeda§7ó§ (ce]em $,y!vieSzenia na tablicy ogloszeń).
], soh)s $si sickje.7}cc (celen] lvlwie§zenia na tablic} og]oszeń),
3. Soltys wsi Zimnik (cele uy\łiesżenia na tablic} ogloszcli).
,ł. Wa,l1Gnjny N4ścj§oJół (ceiem v,y§ieszenia ,ra tablic} og]osżelj).
5, Slarosiwo PoBiato\lc | ]a\iorze (ce]em w),wieszen]a ia lab]jcy o_qłosze]i),
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