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o B lł/IESZ C Z E N I E S TA Ro S TY JA lł/oRSKIE G o
o zebraniu ucze§tników scalenia gruntów wsi Luboradz
oraz częściwsi Drzymalowice

Na podstawie ań. 12 u§t. l i art.31 ustawy z dnia26 marc.a 1982 r, o scalaniu
i w}tianie gruntów (Dz. U, z 2018l.,poz.908) oraz axt. 49 ustawy z dlia 74 czetwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (t]. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam,
żę w dniu 27,02,2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w świetlicywiejskiej w Luboradzu,
odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz oraz częściwsj
Drzymałowicę, gmina Mściwojów.

Celem zebrania jest ogloszenie §Yników o§zacowania gruntów objęrych

po§tępowaniem ścaleniowym.
Wyniki oszacowania giuntów będą udostępnione do wglądu publicżnego na okres 7 dni
tj, od 28.02,2020 r. do 06,03.2020 r. codżiennie u Sohysa wsi Luboradz (adre§: Luboladz
nr 26) w godzinach od 16.00 18.00 oTaz w siedzibie Starcśtwa Po\ł,iatowego w Jawoze
przy ul. Wrocławskiej 26, pok. fi 215 (II piętro) W godz. 7.30 - 14.30.
Na zębraniu oraz w okesie wyłoZenia wyników os?acowania do publicznęgo wglądu,
ucżestnicy scalenia mogą wnosić zĄstlzeżeńa do dokonanego szacunku. Ze względu
na ważnośćtęmaryki zebrania, uprzejmie prośzęo niezawodny udzial. Uczę§tnicy §calenia
właścicielebądźuż}tko\łnicy $tmlów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć
w zebraniu osobiścię lub przez pełnomocnika.
zgodnle z ań.31 powołanej wyżej ustawy oraz a... 49 Kpa wFvieszeni€ tra okres
14 dni niniej§zęgo obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Użędzie Gminy Mściwojów,
stalostwię Powiatow}m w Jawoźą we wsi Luboradz i Drzlrrnałowice, a takżę na stronie
intęmetowęj Biulet},nu Infomacji Publicznej starostwa Powiatowego
Jaworze:
http:/1|1Nw.spjav,o/-bip.pbox.pl., uvaża się za doręczone wszystkim ucze§tnikom
po§lępos ania scalenios ego.

w

otrzvlnuja:
l solq,§ \t§i l-uboradz (celell N}\łiesżenia na lablicy ogkxzcń),
2, SolL\ ś$,śil),7vnraloł jce (celeln \t,}wieszenia na lab]ic! ogloszcń),

]
.ł

_5

\łóil CIllirr) Mścj\o](ni (celen] \lys,ieszenia na 1ablic}, o_qloszeli).
Stalost\o Po\\ialo\e w Ja§orlc (cc]cnr \i},{,icślcnj. na labljc] ogŁ)§7cn).
l)olno(laskie BjLllo Geodezji

i

Terenó\! Roln),ch \ve Wrocła§'U.

6
zdjęto dnia:

staro§tryo

połiatołew Jaryorze

59-,100 Jawor. ul, Wrocłalvska 26
tel. +48 76 729-01-00, fax. +48 7 6'729-01-60

e,naj]: powiat,ja§or(lpowial_ja§,ol.org,pl
\Ąvw,powjal_jawor.org.p]

