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

Katowice, dn.
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

K-RD.5140.77.2021.MB

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 2021, poz. 710 ze zm.)
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

zawiadamia, że:
decyzją z dn. 04.08.2021 r., znak: K-RD.5140.77.2021.MB, wpisano do rejestru zabytków nieruchomych
woj. śląskiego pod numerem A/864/2021 ciężki schron bojowy „Wędrowiec" z 1939 roku, przy ul.
Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1626,
obr. 0003 Węgierska Górka, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki (identyfikator działki:
Z41715_2.0003.1626), wraz z najbliższym otoczeniem wyznaczonym linią wewnętrzną ścieżki
biegnącej wokół ww. schronu. Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje ciężki schron bojowy
„Wędrowiec” z 1939 roku, przy ul. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce, zlokalizowany na
działce ewidencyjnej nr 1626, obr. 0003 Węgierska Górka, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki
(identyfikator działki: Z41715_2.0003.1626), wraz z najbliższym otoczeniem wyznaczonym linią
wewnętrzną ścieżki biegnącej wokół ww. schronu, obejmującym ukształtowany układ ziemny wokół
niego — zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część ww. decyzji.
Ww. decyzja stała się ostateczna dn. 24 sierpnia 2021 r.

Zawiadomienie publikuje się w BIP Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz na stronie internetowej i na tablicy
ogłoszeń Wojewódzkiego Urzędu OchronyZabytków w Katowicach, na okres 7 dni.
Otrzymują (zpo):
1. Gmina Węgierska Górka, ul. Zielona 43, 34—350 Węgierska Górka
Do wiadomości:
1. Starosta Powiatu Żywieckiego Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
(jako organu administracji architektoniczno-budowlanej
oraz w celu wywieszenia w BIP Urzędu na okres 7 dni)
2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach - Delegatura w Bielski Białej
ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała
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