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Rożwoju obszańW W€jskich,Elropejśk Fundlsz Ro ny na żecz

Jawor, dnia 0ó,06 20l8 r

OB I| I E S Z C Z E N I E STA RO STY JA lYO RS KI E G O

o zebraniu ucze§tników §cal€nia gruntów w§i Niedaszórv

oraz części wsi Siekierz_vce i Zimnik

Na podsta\Ąie ań l] Lrst, 1 i art ]l ł,,/,^1t, z l]nil| )ó ndl(,tl l9lj2 ł" o scdllltllu

! \|)l iullic grllnki\l,|DZ, U ż 20l8 r, poż 908 ) oraz ań 19 nslńl:\, : Lhliu l1 ,z,rv(v ]'60r,

Korleks postgpolłni.L ądnlitlistrLl(rllcgo zawiadanriam, że w dniu 26,06,20l8r, (wtorek)

" *,rar*i" t7.oo w śrvietlicy wiejskiei w Niedłszowie nr !4, cldbędzic si9 zebranic

uc)"-estnikórł,scalenia gruntórł,wsj Niedaszów oraz części rvsi Siekicrzyoe iZimnik, gIrrina

\4ścirvoj órv.

Cclem Zebrania iest uahlva|eni€ zasad §zacrrnku gruntórv

lVar-rrnkion koniecznym do podjęcia uchwały jest obecnośc na zebranilL, eo llajmniq

połowy uczcśtnikóu,scalenia. w przypadku mrrieiszej tiekwencii, konieczne bQdzie zllo}anic

ponorvnego zeblania rł, tej sprarvie
' ZJ *rg]ędu no ,u".noś. tematyki zebrania, prosi sie rł,szystkich uczestników scalenia

o przl,b_vcie,

Żgodnie z ań -]] prz]-lvołanej wyzcj ustaw1, olaz ań 49 Kpa rvyrvieszenie na okres

i,1 dni niniejszego obu,ieszczenia na tablicach ogłoszeń w urzędzic Gminv N{ściwojólv,

Staroslwic Powiatowym w Jaworze. rł,e wsi Niedaszórv, Siekierzl,ce i Zinnik, a także

na stronie internetowej BiulelYnu Inf'<llmac.ji Publicznej Starostlva Powiato$,ego rł,Jau,orze:

h!ą): ||l|,v.5I)jll\l(r,-hlp.phtlx.pl., lważa się zll doręczonc w§z"vstkim ućześt ikom

postępowa ia scalenioł,ego.
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Otżłmuia]
-i, sotty. *.i Ni"aoszów (cęlem qT-iviesze a na lablicy ogloszen),

2 soĘs vsi Sicki€rrjcę (ceten §1,\ł,ieszenia na tabtigy ogloszeń),

3, Soltys wsi Zirrrnik (celcm wyńeszcnia na tablicy ogło§zeń),

4. Wóji Gmn]y Mściwojów (cel€m rłTwic§Zeila na tablicf oglosżeń),

r Sństwo Powiatowe w Jaworze (cclęm \Yrvieszenia na &lblicy oglos7-eń),

6, Dolnośląskie Biuro Gcodezji i Terenó,lr Rolnych we Wroclavirr,
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