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W z.viązku Z locząc},n się poslępowaniem scaleniowlnr

gruntó\\, położon),ch rł, obrębie

Luboradz oraz częścirvsi Drzymaklrłice gminy N4ściwojlir,,, powiat jawtlrski. na podstawie ań, 3]

ustawyZdnia2ómarcal982r,oscaleniuiwymianiegruntóW(Dz.U.z20l8r.,pt:z.9()8,)orazań,,ł9
uslawv Z dnia 1.1 czerrł,ca l960 r, Kodeks postepoNania administrac\,jnego (DZ. U, z 20)0 r.. poz.256)
starosta Jaworski informuje,
że w dniach od 20 lipca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. w godzinach 900 - 15!0 w świetlicy Mejśkiej
w Luboradzu odbywać się będą spotkania uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz i częściwsi
Drzymałowice z geodetami Dolnośląskiego Biura Geodezji Terenów Rolnych we Wrocławiu:
m$ inż, DanuĘ Ziembicką, inż, Przemysławem Łabęckim i mgr inz. Mateuszem Surdykiem.

i

ce|em spotkań będzie ind}ryidua|ne zaznajomienie uczestników ścal€nia

z

wartością

§zacunkową ich gruntów poddawanych ścaleniu.

Ze względu na wagę tematyki spotkań plosi się wszystkich uczestników scalenia o przybycie
wra7 z dokumentem porwierdzającym tożsamość

spotkania odby§,ać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:
Dzień

spotkanie z ucześtnikami scalenia o nszwiskach
rozpoczynaiłcych §ię na litery

20 lipca 2020 r.

A-D

21 lipca 2020 r.

E-K

22lipca2020 r.

L_P

23 lipca 2020 r.

R-T

24 lipca 2020 r.

w-Z
staro§tio Pos,iatołc t, Jaworze
59-400 Jalvol. ul, Wroclas§ka ]6
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Spotkania z Przedstawicielami instjńucji| Gmina Mściwojów, Krajowy ośrodek wsparcia Ro]nictwa,
DoJnośląska Słuzba Dróg i Kolei we Wrocłańu, Starosta JawoTski, Tawon DysĘbucja Spółka
Ałcyjna, Parafia Rzpnsko-Katolicka P.W. Nawiedzenia Najświętszej Marii Parmy odb}Tać §ię będą
w wyżej wymienionych terminach w dowolnie wybranym dniu,

W przypadku braku możiwościuczęstnictwa w spotkaniu w wyznaczon}.rn terminie, zrrriana
terminu jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu z DolnośląskimBiurem Geodezji i Terenów Rolnych
we Wrocławiu Oddział w Legnicy tel. 76 862 80 07,

Zgodńe z ań. 31 powołanej wyż€j ustawy oftz art. 49 kpa wywie§zenie na okres 14 dni
niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów, Starostwię
Powiatow}Ąn w Jaworze, we wsi Luboradz i Drzymałowice, a także na stronie intemetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze: htĘ:/,||,\.y,,.spja\r,o/-bip.pbox.pl.,
uwaźa śięza doręczone wszy§tkim ucześtnikompo§tępowania scaleniowego,
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solttS lvsi Luboradz (celem §y\łieszenia na lablic} o_g]oszeń).
Sokys ws] Dr4maloM.ice (celem lvywieszenia na tablic),oglos7eń).

Wóit Gmin) Mściwoió* (celeol Wr iesżenia na tablic},og]osueń).
Staroś\łoPowialoBe w Jaworze (celem §},wieszenia na iablicr ogloszeli).
l)olnoślaskie BjUro Geodezji i 'leren{]rv Rołr}ch wc Wrocła\iu,
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