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

Wojewodzkie Biuro Geodezji w Lublinie Pracownia Terenowa w Chelmie informuje
uczestnikow scalenia gruntow obrebow: Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa

Druga, Wola Korybutowa-Kolonia gmina Siedliszcze - obszar wiejski,

ze w dniach:

- od 6 do 15 grudnia 2021 roku w swietlicy wiejskiej w Woli Korybutowej-Kolonii

geodeta prowadz^cy prace scaleniowe bedzie zbieral zyczenia dotycz^ce przysztej lokalizacji

gruntow, w nastepujaxych godzinach:

> 7 grudnia 202lr. od godziny 900 do godziny 1400,

W interesie Pana/Pani jest udzial w tych czynnosciach osobiscie lub przez pelnomocnika.
Pelnomocnikiem moze bye osoba fizyczna posiadajaca zdolnosc do czynnosci prawnych.

Pehiomocnictwo powinno bye udzielone na pismie. Strony oraz ich pelnomocnicy maja^
obowi^zek zawiadomic organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu.

W celu ustalenia konkretnej daty i godziny prosze^ o kontakt telefoniczny pod

numer telefonu 510 374 903 lub (82) 563-04-46 - geodeta projektant scalenia

Gnegorz Mazurek.
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Grzeqforz Mazurek

Kazdej osob^ uczestnicz^c^ w spotkaniu obowiqzuje

nakaz:

1. zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,

2. dezynfekcji r^k przed wejsciem do pomieszczenia,

w ktorym odbywac sie bedzie zebranie.

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

pozostatych uczestnikow.

Osoby, ktore podejrzewajq, ze miafy kontakt z osoba. zarazonq

koronawirusem, bqdz u ktorych wystepujq objawy, ale nie zostaty

poddane testom na obecnosc koronawirusa, proszone sq o

nieuczestniczenie w spotkaniu, pozostanie w domu, unikanie

kontaktu z innymi osobami, aby nie doszio do rozprzestrzeniania

sie wirusa.
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Na podstawie Ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntow (Dz, U. z 2018 6JTrr.JiZ<&.
r. poz. 908, z pozniejszymi zmianami) oraz Postanowienia Starosty Chebnskiego znak

GKN.661.1.3.2018zdnia 21 marca 2018 roku

Wojewodzkie Biuro Geodezji w Lublinie Pracownia Terenowa w Chehnie informuje

uczestnikow scalenia gruntow obrebow: Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa

Druga, Wola Korybutowa-Kolonia gmina Siedliszcze - obszar wiejski,

ze w dniach:

- od 6 do 15 grudnia 2021 roku w swietlicy wiejskiej w Woli Korybutowej-Kolonii

geodeta prowadzacy prace scaleniowe bedzie zbieral zyczenia dotycz^ce przyszlej lokalizacji

gruntow, w nastepujacych godzinach:

> 10 grudnia 2021r. od godziny 900 do godziny 1400,

W interesie Pana/Pani jest udzial w tych czynnosciach osobiscie lub przez pelnomocnika.

Pelnomocnikiem moze bye osoba fizyczna posiadaj^ca zdolnosc do czynnosci prawnych.

Pelnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie. Strony oraz ich pelnomocnicy maja.

obowiazek zawiadomic organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu.

W celu ustalenia konkretnej daty i godziny prosze^ o kontakt telefoniczny pod

nunier telefonu 510 374 903 lub (82) 563-04-46 - geodeta projektant scalenia

Grzegorz Mazurek.

Kazdq osob^ uczestnicz^cq w spotkaniu obowiajzuje

nakaz:

1. zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,

2. dezynfekcji rqk przed wejsciem do pomieszczenia,

w ktorym odbywac sie bedzie zebranie.

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

pozostafych uczestnikow.

Osoby, ktore podejrzewajq, ze miaty kontakt z osobq zarazona

koronawirusem, bqdz u ktorych wystepujq objawy, ale nie zostaiy

poddane testom na obecnosc koronawirusa, proszone sq o

nieuczestniczenie w spotkaniu, pozostanie w domu, unikanie

kontaktu z innymi osobami, aby nie doszto do rozprzestrzeniania

sie wirusa.




