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Cheim, 2 lutego 2021 roku

ZAWIADOMIENIE

Dzialaja_c na podstawie art. 31, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca

1982 r. o scalaniu i wymianie gruntow (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.) zawiadamiam,

ze dnia 23 lutego 2021 roku o godz. ll22 w swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wola

Korybutowa - Kolonia odb^dzie sie zebranie uczestnikow scalenia gruntow poiozonych

w granicach obszaru scalenia obrebow Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa

Druga i Wola Korybutowa - Kolonia, gmina Siedliszcze, w celu podj^cia uchwaiy

okreslaj^cej zasady szacunku gruntow (zebranie w pierwszym terminie).

Wyciqg z ustawy z dnia 26 marca 1986 r. o scalaniu i wymianie gruntow (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.):

• art. 11 ust. 1 - Uczestnicy scalenia, w drodze uchwaiy, okreslaja. zasady szacunku gruntow.

• art. 13 ust. 2 - Uchwaiy (...) sa. podejmowane na zebraniu zwolanym przez starost?. Zebraniu

przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwaiy zapadajq wi^kszosciq trzech czwartych glosow

w obecnosci co najmniej polowy liczby uczestnikow scalenia. W razie niepodjecia uchwaiy na zebraniu

zwolanym w pierwszym terminie, za wazna. uwaza si? uchwale. podj^tq wi^kszosciq trzech czwartych

glosow uczestnikow scalenia obecnych na zebraniu zwolanym w drugim terminie.

• art. 13 ust. 3 - Kazdemu uczestnikowi post^powania scaleniowego przysluguje jeden gtos.

Wszelkie informacje w przedmiocie sprawy udzielane sa, telefonicznie: 82 562-75-20
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ZAWIADOMIENIE

Chelm, 2 lutego 2021 roku

Dzialaj^c na podstawie art. 31, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca

1982 r. o scalaniu i wymianie gruntow (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.) zawiadamiam,

ze dnia 24 lutego 2021 roku o godz. 1222 w swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wola

Korybutowa - Kolonia odb^dzie si? zebranie uczestnikow scalenia gruntow poiozonych

w granicach obszaru scalenia obrebow Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa

Druga i Wola Korybutowa - Kolonia, gmina Siedliszcze, w celu podj^cia uchwaiy

okreslaj^cej zasady szacunku gruntow (zebranie w drugim terminie).

Wyci^g z ustawy z dnia 26 marca 1986 r. o scalaniu i wymianie gruntow (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.):

• art. 11 ust. 1 - Uczestnicy scalenia, w drodze uchwaiy, okreslaja^ zasady szacunku gruntow.

• art. 13 ust. 2 - Uchwaiy [...] sa. podejmowane na zebraniu zwolanym przez starost^. Zebraniu

przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwaiy zapadaja. wi^kszosciq trzech czwartych glosow

w obecnosci co najmniej polowy liczby uczestnikow scalenia. W razie niepodjecia uchwaiy na zebraniu

zwolanym w pierwszym terminie, za wazna. uwaza sie. uchwale. podjeta. wi^kszoscia. trzech czwartych
glosow uczestnikow scalenia obecnych na zebraniu zwolanym w drugim terminie.

• art. 13 ust. 3 - Kazdemu uczestnikowi post^powania scaleniowego przysluguje jeden glos.

Wszelkie informacje w przedmiocie sprawy udzielane sa, telefonicznie: 82 562-75-20
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