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OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO

o zebraniu ucz€§tników scalenia gruntów wsi Luboradz

oraz części wsi Drzymałowice

Na pod§tawię art. 23 u§t. 7 1ań- 37 ustaw z d ia 26 mafca 1982 r. o scalaniu
i iryia te gluntów (Dz. U. z 2022 l., poż. 1223.) oraz art. 49 ustaw z dlxią ]4 czerwcą
}960 r. kodeks postępowąnią ąclmińistracyjhego (t.j. Dz. U. z 2O2l l., poz.'735 ze zl'n.)

zawiadamiam, żę w dniu 05.07.2022 r. (wtorek) o godzinie 17,00 w świedicy wiejskiej
w Luboradzu, odbędzie się zebranie uczestników §caleńa gruntów wsi Luboradz oraz części
wsi Drzymałowice, gmina Mściwojów.

celem zębrania ję§t okazanie zisad obejmowania w po§iadanie gruntów
wydzielonych w wyniku §calenia.

Ponadto informuję, że stosownie do all, 24 ww. u§talły uczę§tnicy §cal ią
w teminię 14 dni od dnia okazania zasad obejmowania w posiadanie gruntów wydzielonych
w w).niku §calęnią mogą zgła§zŃ na piśmie staroście Jaworskiemu zastrzeźenia do tych zasad,

Ze względu na ważność tęmatyki zebrania, plosi się wszystkich uczestników scalenia
o uczestniczenie w zebmniu.

Z5odnle z at,l..31 powołanej wyżej ustawy oraz axt. 49 Kpa \rylrię§zęnie na okes 14

dni niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów,
Starostwie PowiatowJĄn w JawoTze, we wsi Luboradz i Dźymałońcę, a także na §tronie

intęmetowej Biulet}ł]u Informacji Publicznej sta.rostwa Powiatowego w Jav/orze:

http:/wlłv,.spjawor-bip.pbox.pl., uważa się za doręczone wszy§tkim ucze§tnikom
po§tępowania §calerriowego.
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