WoJEWÓDZKI URzĄD ocHRoNY ZABYTKÓW W KAToWlcAcH
ul. Francuska 12, 40-0t5 Katowice
tel. (032) 253 77 98, fax. (032) 256 48 58
www.wkz.katowĺce.pl
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Katowice, dn
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

ZASWIADCZEN!E

i

Na podstawie art. 2t7 2t8 ustawy z dnia t4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U.z202Lroku,poz.735,zezm.), w związku zart.7 pkt 1-3, art.8, art' 9, art.89 pkt 2,

-

art.91 ust.4pkt3i4ustawyzdnia23lipca2003rokuoochroniezabytkówiopiecenadzabytkami

(t.j.Dz.

U. z 2O2l roku, poz. 7LO, ze zm.l

śtąskiWojewódzki Konsenĺvator Zabytków w Katowicach

po rozpatrzeniu wniosku z dn. 07'10.202! r. (wpţw:

07'L0.2021- r.), złożonego przez Wojewódzkie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S'A. w Katowicach,

zaświadcza, że
nieruchomości położonew miejscowości Katowice, woj. śląskie:
o działka ewidencyjna nr 862/5 obręb Dąbrówka Mała, m. pow. Katowice,
r działka ewidencyjna nr926/5, obręb Dąbrówka Mała, m. pow. Katowice,
o działka ewidencyjna nr927/5, obręb Dąbrówka Mała, m. pow. Katowice,

nie są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, rejestru zabytkóW ruchomych i rejestru
zabytków archeologicznych; nie znajdują się na nich obiekty wpisane do rejestru zabytków
ruchomych, nieruchomych i archeologicznych,
nie toczy się w odniesieniu do nich postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do
rejestru zabytków nieruchomych, rejestru zabytków ruchomych i rejestru zabytków
archeologicznych,
nie znajdują się tam zabytki nieruchome, w tym archeologiczne, figurujące W wojewódzkiej
ewidencji zabytków !ub gminnej ewidencji zabytków miasta Katowice,
nie znajdują się tam pomniki historii,
nie sąsiadują bezpośrednio z obiektami lub terenami, objętymi ww. formami ochrony.
Za wydanie zaświadczenia uiszczono opłatę skarbowq w wys. 77 PLN
oraz opłatę za pełnomocnictwo w wys. 17 PLN.
Pouczenie:
lnformuję, że zgodnie z art.7 pkt 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

formq ochrony konserwatorskiej sq także ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestnennego,
albo decyzJi o-ustalenĺl ltskalizoejÍ'inwŻstycji celu -pÚDlicŢnďgo, de-yzji đlilďr-unkdčIŤ_Żđbîdowy;
deeyŻji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizocji linii kolejowej lub decyzji
o zezwoleniu na realizację'inwestycji w zakresie totniska użytku publicznego. ochrona ta jest ustalana na
podstawie rejesťru zabytków, prowadzonego pnez wojewódzkiego konserwatora zabytkóW, oraz gminnej
ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwegomiejscowo wójta / burmistrza / prezydenta miasta.
Tutejszy Urzqd nie posiada aktualnych danych na temat mÍejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, dlatego podanie w tym zakresie należy wnieśćodrębnie do właściwegomiejscowo urzędu
miejskÍego.
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Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Katowicach
ul. Mĺedziana 5,4o-32t Katowice
af a, MB, dn. 11.10.2021
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