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Zawiadomienie

Na podstawie Ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntow
(Dz. U. z 2018 r. poz. 908, z pozniejszymi zmianami) oraz Postanowienia
Starosty Chelmskiego znak GKN.661.1.3.2018 z dnia 21 marca 2018 roku

Wojewodzkie Biuro Geodezji w Lublinie Pracownia Terenowa w Chefrnie

informuje uczestnikow scalenia gruntow obr^bow:

Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga,
Wola Korybutowa-Kolonia gmina Siedliszcze - obszar wiejski,
ze w dniach:

- od 16 listopada do 3 grudnia 2021 roku w swietlicy

wiejskiej w Woli Korybutowej-Kolonii geodeta prowadzacy prace

scaleniowe b^dzie zbieral zyczenia dotyczace przyszlej lokalizacji gruntow,

w nastejmjacych godzinach:

Obrgb: Wola Korybutowa Pierwsza:

> od 16 listopada do 18 listopada od godziny 900 do godziny 1400,
> 19 listopada od godziny 1200 do godziny 1700,

Obrgb: Wola Korybutowa Druga:

* od 22 listopada do 25 listopada od godziny 900 do godziny 1400,
> 26 listopada od godziny 1200 do godziny 1700,

Obr^b: Wola Korybutowa-Kolonia:

od 29 listopada do 2 grudnia od godziny 900 do godziny 1400,
00" 3 grudnia od godziny 12 do godziny 17 ,

W interesie Pana/Pani jest udzial w tych czynnosciach osobiscie lub przez
pelnomocnika. Petnomocnikiem moze bye osoba fizyczna posiadajaca zdolnosc
do czynnosci prawnych. Pelnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie.
Strony oraz ich pemomocnicy maja^ obowiazek zawiadomic organ administracji
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 510 374 903 lub (82) 563-04-46
- geodeta projektant scalenia Grzegorz Mazurek. kierownik roboty

GEODETA UPRAWNIONY

Grzegorz Mazurek



Kazdq osob^ uczestniczqc^ w zebraniu obowiqzuje nakaz:

1. zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,

2. dezynfekcji rqk przed wejsciem do pomieszczenia,

w ktorym odbywac si^ b^dzie zebranie.

3. zachowanie bezpiecznej (co najmniej 1,5m) odleglosci

od pozostatych uczestnikow.

Osoby, ktore podejrzewaja^ ze mialy kontakt z osobq

zarazonq koronawirusem, bqdz u ktorych wyst^pujq

objawy, ale nie zostaty poddane testom na obecnosc

koronawirusa, proszone sa^ o nieuczestniczenie

w zebraniu, pozostanie w domu, unikanie kontaktu

z innymi osobami, aby nie doszfo do rozprzestrzeniania
si$ wirusa.


