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INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

ZAWIADOMIENIE 

 Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.), w myśl 

art. 9 ust. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 poz. 282 ze zm.), Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 

Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek właściciela, w sprawie wpisania do rejestru zabytków: 

 Kapliczki w miejscowości Kukawki gm. Przesmyki, pow. siedlecki 

 wraz z działką o nr ewid. 109 

 Informuje się, że strony mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie delegatury 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Siedlcach ul. Bema 4 A oraz zgłosić uwagi, wnioski i dowody w tej sprawie. 

Ponadto informuję, że: 

1. Zgodnie z art. 40 § 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), strona może działać 

osobiście, bądź przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pismo 

doręcza się pełnomocnikowi; strona zamieszkała za granicą jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń; w razie braku takiego wskazania pisma 

przeznaczone dla strony pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

2. Zgodnie z art. 10a. ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2020 poz. 282 ze zm.) od dnia wszczęcia postepowania w sprawie wpisu 

do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu 

zabytku. 

3. Zgodnie z art. 46 ust. 1 w/w ustawy może być wydana decyzja o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie 

wpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków. 

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego  

Konserwatora Zabytków 

Mirosław Starczewski 

Kierownik Delegatury w Siedlcach 

Otrzymują: 

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Przesmykach 

Do wiadomości: 

1.Starosta Siedlecki (ePUAP) 

2.Wójt Gminy Przesmyki (ePUAP) 

3.a/a 

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
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