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K-RD.5140.40.2017.PS. Katowice, dn. .........................................
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomychwoj. śląskiego

Działając na podstawie art. 9 ust. 1, 3a, 3b, 3c, art. 10a ust. 1-2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, ze zm.),

Śląski Wojewódzki KonserwatorZabytkóww Katowicach
zawiadamia

o wszczęciu postanowieniemz dn. 14.03.2018 r.z urzędu postępowania administracyjnegow sprawiewpisu
do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego następującego zabytku:

historycznego zespołu budowlanego — pięciu domów mieszkalnych przy ul. Chorzowskiej 25, 27,
29, 31, 33 w miejscowości Świętochłowice (gm. Świętochłowice, pow. m. Świętochłowice) wraz
z terenem zespołu w granicach działki 1524, obręb: 0002 Lipiny.

Zgodnie z art. 10a ust. 1-2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, ze zm.) od dnia wszczęcia postępowaniaw sprawie wpisu zabytku do rejestru
do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, któregodotyczy postępowanie,
zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania
innych działań, które mogłyby prowadzićdo naruszenia substancji lub zmiany wygląduzabytku. Zakaz ten
dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań
określonych winnej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie. ,
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5 Kaila—vice. ul. Francuska 12
_lh' 32-315»— !"-. 9— . . . . . . . .” Kozdzęginaiąagresażow do zawnadomienia o wszczęcnu postępowania w spraW|e wpisu do rejestru

zabytków nieruchomychwoj. śląskiego- znak: K-RD.5140.40.2017.PŚ.

Otrzymują:
1. PrezydentaMiasta Świętochłowice

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
(w celu ogłoszenia zawiadomienia w BIP Urzędu)

Do wiadomości:
1. Gmina Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
2. Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice, uI. Jodłowa 23/9, 41-608 Świętochłowice
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice
4. Miejski Konserwator Zabytkóww Świętochłowicach,

ui. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
5. A/a MŁ

@ A/a PŚ, dn. 14.03.2018 r.
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