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GK.1il.6822.1. 19.2012 .Jarosław, dnia 13 waeśnia 2012 r.

oGŁoszENIE
Na podstawie art' 49 Kodelrsu postęowania ądminist,{rcyjnego (tet6t jednolity Dz. (J. z 2000 r-Nr 98' poz' t07I z późn' zm-), w zwięku z art. ]3 ust.] t ust. 2l, art. 31 ustawy z dnia 26 marca ]982 r.o scalaniu i wymianie gruntów (tetc't jednolity Dz. u. , zois ,. u, l78, poz. 1749 z późn. zm'),

sTARosTA JARosŁAWsKl
zw o ł u j e z e b r a n i e

uczestników scatenia
gruntóW położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice,

Więckowice gmina RoŹwienica.

Zebranie [w drugim terminie] odbędzie się w dniu
2 października 2012 r. (wtorek) o godz. 18@ * luoynLu
Wiejskiego Domu Kultury w Bystrowicach.

ZGODA NA DOKONANY SZACUNEK GRUNTOW

WyraŻenie zgody na dokonany szacunek gruntów następujew drodze uchwały uczestników scalenia'
. Za ważną uwaŻa się uchwałę podjętą.większością 3/4 głosówuczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołdnym , źru,gi,terminie.
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Jarosław, dnia 13 wześnia 2O,l2 r.

oGŁoszENlE
Na podstawie art' 49 Kodeksu postąlowąnią ad.minisńcyjnego (tekst jednolity Dz. (J. z 2000 r.Nr98'poz'1071 zpóźn. zm.), w związku z art. ]3ust.] iust'2,ąrt.3I ustawy z dnia 26 marca ]982 r.o scalaniu i wymianie gruntów (tet{st jednolity Dz. U' z 2003 r. Nr I78, poz. t749 z późn. zm'),

sTARosTA JARosŁAWsKl
zwołuje zebranie

uczestników scalenia
gruntóW położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice,

Więckowice gmina RoŹwienica.

Zebranie odbędzie się w dniu 2 października 2012 r.
(wtorek) o godz. 17Ę w budynku Wiejskiego Domu
Kultury w Bystrowicach.

Cel zebrania:

ZGODA NA DOKONANY SZACUNEK GRUNTOW

Wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów następuje
w drodze uchwaĘ uczestnikÓw scalenia.

Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością 3/4 głosów
w obecności co najmniej połowy liczby uczestnikÓw scafenia.
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GK.ilt.6822.1. 19.2012
Jarosław, dnia 13 Września 2012 r'

oGŁoszENlE
Na podstawie art' 49 Kodel<su p'ostęo1!)ania administracyjnego (telcst jednotity Dz. (J. z 2000 r'Nr98'poz'1071 z późn. zm.), w zwięku z art. ]3ust.I rrrst.2,ąrt.31 ustawy z dnia 26 marcą 1982 r'o scalaniu i vymianie gruntów (tet(st jednotity Dz. t'I. z 2003 r. Nr ]78, poz. 1749z późn. zm.)'

STAROSTA J ARosŁAWsKl
zebraniezwołuje

uczestnik ów scalenia
gruntóW połoŻonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice,

Więckowice gmina RoŹwienica'

Zebranie odbędzie się w dniu 2 października 2012 r.
(wtorek) o godz. 17ee

Kultury w Bystrowicach.
w budynku Wiejskiego Domu

Cel zebrania:

Zapoznanie uczestników scalenia ze sposobem
rozpatrzenia przez Komisję 

'' scaleniową,, złożonych
zastrzeżeń do dokonanego szacunku gruntóW.


