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
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Katowice, dn.

K-RD.5140.22.2022.MB

(za

zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

ZAWIADOMIENIEO OSTATECZNYM ZAKONCZENIU POSTĘPOWANIA

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

o ochrOnie

r.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

zawiadamia, że:
decyzją z dn. 06.05.2022 r., znak: K-RD.5140.22.2022.MB, wpisano do rejestru zabytków nieruchomych
woj. śląskiego pod numerem A/980/2022 zespół zabudowy zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy
ul. Inwalidzkiej 5, składający się z obiektów:
a) budynku administracyjnego, położonego na działce 941/31, obr. 0002, m. pow. Chorzów,
b) budynku warsztatu, położonego na działce 942/31, obr. 0002, m. pow. Chorzów,
c)
budynku wozowni, położonego na działce 942/31, obr. 0002, m. pow. Chorzów,
d) budynku dawnej kuchni, położonego na działce 942/31, obr. 0002., m. pow. Chorzów.
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynki w granicach ich murów zewnętrznych —
zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część ww. decyzji. Wpis nie obejmuje
dobudówki do warsztatu od strony południowej oraz współczesnej części hali, dostawionej od południa
do budynku wozowni.
Ww. decyzja stała się ostateczna dn. 26.05.2022 r.
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Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1. Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów
Do wiadomości:
1.
Miejski Konserwator Zabytków w Chorzowie, Rynek 1, 41-500 Chorzów
2.
Prezydent Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów
(jako organu administracji architektoniczno-budowlanej
oraz w celu wywieszenia w BIP Urzędu na okres 7 dni)
3. a/a, ASz

a/a, MB, dn. 26.05.2022
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