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o B Il/I ESZ CZ E N I E S TA ROST Y .IA Wo RS KI EG
o

o

zcbraniu uczc§tników scnlenia gruntów wsi l,uboradz
oraz częŚci

\ł si

Drzynalo}},ice

Na podsta\je ań. 11 us|. ] i an.3] l/!/.nl1, z dniu 2ó nu],ca ]982 r, o sćLllaniu
i 1l,_y1]1i!lie grunk)\l (Dz. U, z 20l8 r., poz, 908,) olaz an. ,19 łrtuty : dniu l1 (zenlca l960r.
kadeks postep01łu iLt uLllllinill],oq,jnego za§iadaniam. źe \\, dniu 1,1.11.2019 r. (cz$,artek)
o godzinie 1?.00 * śrviellicy rłiejskiej w Luboradzu, odbędzie się Zel)ranie uczestników
Scalenia gluntów wsi Luboradz oraz cżęści\!si Drż),mało\\ice. gmina Mścj$,ojó\\,

Celern zebrar' ia jest rrclr$,alenie za§ad szacunku gluntótl.

Z

urł,agi na niepodjęcie uchu.ał}, \! splawie Zasad szacunklt g],untó\r na Zebraniu
Zwołaiym W pielwszym tenrrinie tj,29.]0.20l9r,, Za \rażną u\\,aża się uchtł,ałq podictą

większoścją% głosriw ucżesl]likó\\ sca]enia obecnvch

na

zcbranju

W

dlugim

terminie tj.| 1,1.11.2019 l,
Ze \\Zględu na \Vażnośćren]at),ki zebra]lia. prosj sjc ws7),stkich uc7cstrljków scalcnia
o plzybycie,

Zgodnic ż ar1, ]l powolancj u:aźci usta\ły oraZ afi.49 kpa lvyrł,icszcnic na okres
l:1 dni ninicjs7cgo obr|icszczcnia na tablicach og]osZcń \\, l]r7ędzic Gmin),Mściu,oiórł,.
Starostlvic Powialowvn \\, Jaworżc. §,c Wsi Luboladz i Dvlnra]orvicc. a takżc na stronic
irrtcmcto\\,cj Biu]ctynu ]nfomlecjj PublicZncj Starost\\,a Po\\,iatou,ego w Ja\\,olZe:
h!!P.i11,|l1,.sl)idl|(r,hiP.phot.pl,, uvłażasię za doręczon€ $,sz},stkim ucze§tnikom
postqporraDia scalenio§,cgo.
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So]q,s

\si

Ltlboradż (ce]en \\,),\!ieszenia

n:r

lablici osloszeń).

soh]s \!s] I)r7ymalo\ice (cel€m s,,,-\ie§zenia it] rłbljcy ogb\7cl]).
\\ó]t G]njn) N.lśc]\,ojóq, (cclcn s) qjcszcnia na lablic) ogloszeń),
StarcstNo Po\iato\e \! Jasolże (celeli ,r),\jeszenin na tablic), oglos7el]).
I)olnośasIie Bjuro Cieode7ji i lelenów Ro n}ch we \\ł,ocla\!]lL

zdjęto dnia

staloŃwo powiatowe § Jawolze
59-400 Jawor, ul, Wloc]awska 26
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