WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

tel. (032) 253 77 98, fax. (032) 256 48 58
www.wkz.katowice.pl

K-RD.5140.19.2022.MB

GECZEZUŻZ

Katowice, dn.
(za

zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

ZAWIADOMIENIEO OSTATECZNYM ZAKONCZENIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego
Działając na podstawie przepisów art. 9 ust. 3a, 3b, 3c ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 840 ze zm.)
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

zawiadamia:
decyzją z dn. 27.04.2022 r., znak: K-RD.5140.19.2022.MB, wpisano do rejestru zabytków nieruchomych
woj. śląskiego pod numerem A/965/2022 bryłę i elewacje budynku przy pl. Wolności 10 w BielskuBiałej wraz z wewnętrzną klatką schodową, położonego na działce ewidencyjnej nr 556, obr. 0005
Biała Miasto, m. pow. Bielsko-Biała. Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje bryłę i elewacje
budynku przy pl. Wolności 10 w Bielsku-Białej wraz z wewnętrzną klatką schodową (tj. konstrukcją
klatki schodowej, kamiennymi stopniami, secesyjną kutą balustradą z drewnianą poręczą i wzorzystymi
ceramicznymi posadzkami na piętrach) — zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną
część ww. decyzji. Wpis nie obejmuje wnętrz poszczególnych pomieszczeń lokali usługowych /
dawnych pomieszczeń mieszkalnych.
Ww. decyzja stała się ostateczna dn. 01.06.2022 r.
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Zawiadomienie publikuje się w B/P Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej i na tablicy
ogłoszeń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, na okres 7 dni.
Otrzymują (zpo):
Laguna Capital Sp.
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pl.

Wolności 10, 43-304 Bielsko-Biała

Do wiadomości:
1.

2.

3.
_
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Prezydent Miasta Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
(jako organu administracji architektoniczno-budowlanej
oraz w celu wywieszenia w BIP Urzędu na okres 7 dni)
Miejski Konserwator Zabytków w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko—Biała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach - Delegatura w Bielski Białej
ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko—Biała
a/a, MB, dn. 01.06.2022
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