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OBWIESZCZENIE

O PRZEDŁUŻENIU POSTĘPOWANIAADMINISTRACYJNEGO
w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego

Dotyczy: Katowice, osiedle Murcki — wpis do rejestru zabytków

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 36 5 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) Śląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że sprawa wpisu do rejestru zabytków
nieruchomych woj. śląskiego zespołu zabudowy osiedla Murcki w Katowicach w rejonie ulic:
Bielskiej, Wolności, Roberta Mruczka, Józefa Laskowskiego, Alojzego Wojtalewicza, Pawła
Kołodzieja, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Samsonowicza i placu Jana Kasprowicza, który
tworzą powiązane przestrzennie budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe i gospodarcze oraz
komponowany układ zieleni osiedla nie mogła zostać załatwiona w ustawowym terminie z powodu
zbierania i analizowania materiałów dowodowych w sprawie, planowanego zlecenia wykonania karty
ewidencyjnej dla ww. zespołu zabudowy osiedla, a także wprowadzonego na terenie całego kraju
stanu zagrożenia epidemicznego i związanej z tym niemożności przeprowadzenia oględzin z udziałem
wszystkich stron postępowania.

Przewidywanytermin rozpatrzenia sprawy wyznacza się do dnia 31 marca 2021 r. Z uwagi na
wprowadzony na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zapewnienia stronom
czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, oględziny poszczególnych nieruchomości mogą
zostać przeprowadzone z udziałem stron postępowania, w sposób indywidualnie ustalony z tut.
urzędem. Zainteresowanestrony prosimy o zgłaszanie chęci udziału w oględzinach drogą pisemną
na adres tut. urzędu lub drogą elektroniczną (ePUAP oraz mail: sekretariat@wkz.katowice.pl)do
dn. 31 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze
zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymuią (znal:
1. Prezydent Miasta Katowice,ul. Młyńska 4, 40—098 Katowice

(w celu ogłoszenia zawiadomienia w BIP Urzędu izamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Katowice na okres 14 dni od daty otrzymania, a po tym terminie jego odesłanie
z adnotacjąo dacie wywieszenia izdjęcia z tablicy ogłoszeń)

2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych postępowaniem administracyjnym
w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego
(w drodze publicznego obwieszczenia lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób
publicznego ogłaszania, zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego -j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. — za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Katowice)

Do wiadomości:
1. Miejski Konserwator Zabytków w Katowicach,Rynek 1, 40—003 Katowice
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