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zebraniu uczestników §calenia gruntów wsi Luboradz
oraz częściwśiDrzymalowice

W związku z

komunikatami Generalnego lnspektora Sanitamego dotyczącymi
zagrożenia epidemiologicznego związanego z ryzykien rczptzestrzeniania §ię koronawirusą
zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz oftz częśęiwsi Drzymałowice,
w dnfu 23.03.2020 r. Goniedżiałęk), przeńosi się na dzień 31 marca 2020 r. (wtorek)
o godzinie 19.00 w świetlicy więj§kięj W Luboradzu.
Celem żebrania jest zapożnanie ucze§tników scalenia z nynikami u§tal€ń komisji
dorłdczej ł §prawie ewentualnych zastłzeżeń do §zacunku gruntów oraz podjęcie
uchwały w sprawie zgody na dokonany szacunek gruntów objętych §caleni€m.
WarunkieTn konięcanym do podjęcia uchwĄ jest obecnośćna zebraniu, co najmniej
połowy uczestrrików scalenia. W przypadku mniejszej frekwencji, konieczne będzie zwołanie
ponownego zebrania w tej §prawie.
Ze względu na \łażlość
tematyki zębrania, prosi się wszystkich uczestników scalenia
przybycie,
o

Zgodnle z arl.. 31 powołanej wyżej u§tawy oąz afi. 49 Kpa wlłrieszenie na okes
14 dni niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mści\łojów,
sta.rostwie Porviatow)Ąn w Jawoźe, we wsi Luboradz i Drzymałowice, a także na stronie
intą,netowej Biulet}łlu lnformacji Publicmej staro§twa Powiatowego
Jawoże:
http:/11Ą!],A).spjąrłot-bip.pbox.pl., lważa śięza doręcżone w§zy§tkim ucze§tDikom
postępowania §caleniowego,
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sołtys wsi Luboradz (celem \łTwi€szenia na tablicy o8łoszeń),
solrys wsi Drzyrnalowjce (celem wywieszenia na tablicy
wójt Gminy Mściwojów (celern wywieszenia na tab]icy o8łoszeń),
StarosMo Powiatowe w Jaworże (celem wyvieszenia na tablicy ogłoszeli),
Dolnośląskie Biuro Geodezji i T€renów Rolnycb we'Wrocła\łiu,

ogłoszeń),
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