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mihle xię rygor naiycliniiiirinwei wykonalnnsei.
UZASADNIEM

-

Zgod ' / ›nrly xo ust i pkt 5 nsrauy zdnia 23 ”pes 2001 roku o ocnronio zabyikowi oplcw
nad zabyrkami prowati nie badan archeologicznych wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego
kousem'alnm zabytków, dzlalająacgn na podstawie art. xe pki Ww akrn prawnego

:

Dnia 2: „rernnia zme roku tdaia wplywu zz ilemnla zem roku) STRABAG lnirasiriikiura
Poltrdaie Sp. z o o z siedzinawc Wroclawiu przy ul Lipowei Su, reprezentowana przez peiaoinocnika
pana wiinlda HCmbanek, wystapila do Slaskiego Woiewodzkiego Konserwarora Zabyikdw z
wnioskiem u wydanie pozwolenia na „owad/cms badan urchzukvglcmych » zwiazku z waham
'
liliowa dragi woyewadzkiei m 9l3„ erap ”„ odcinek od skrzyzowania z DK 7x w
inwesiycn pn
mieisetiiyosu Celiny do skrzymwaniaankxo- [,nwag mbmkl formalne wniosku tui organ pismem
z dnia z września zma; mku (sygn KVARSIGI ZGOJOWKWK) wezwal do ich nznpelnienia
Wymagane dokumenty irzttpelniono pisnieni z dnia 9 wrze ia 2019 roku idaia wpiyun- li u rzesnia
zol—9 roku» Dla przedmioiowoi inwmlyqi, mi
ngc; zamula vi ojemóduwa Ślmklcgu wydana/miala
Deum-s Woicwnoy śląskiego nr mnie o zezwoleniu na reallzaqę inwestycji drogowe] 2 dnia sn
sryeznia gola roku znak TYKI" mit 53 2017

,

›

Zgodnie z rat 94 ustayyy o oenionie zabyrkow i opiece nad zabytkami w postępowaniach
adniinisrracyinycli dotyczacych historycznych nkladow uihanlsiycznycn i ruialisiyoznyeli.
nisiuryeznyen zespolow budnwlallych oiaz rerenow. na ktorych znaidnje SVG maz,—na ilosc zaliyrkow
are 'Ologlwlych,>lrol13 tych posispoiyan mogą być mwimumimlc n dccyziach i innyeli czynnnśclach
Wmcwodzklegn konserwatora zabytkow przez obwieszczenie lub w inny— zwycaljmm przyjęty w dane,
mie'iycowości rnnsoh public/nogo "Mwallm Mala powyzsze na uwadze Slaski winewod/ki
KWK
konseiwntoi Zabyrkn'w w Karow ach ahwieszczeniein o :)gn K-AR <w 200
zawiadornil o wam,-cin postepowania adininisrracyniego w przE/dmlulowq ›pmuw Ww
zaWiadoniienie zostalo przekazane do Waita Gminy Warowna, wana Gminy Mierzeciee. Wójta
Gminy linhrowniki. Wńlu (:
y Psary oraz prezydenta Miasra Bedzin wraz z pruśbą o tego
nad Iabylkamlr
inznowszeclinienie zgodnie 7 an 94 ustawy o ochronie zaoytkow i opu;
Obwieszczłnlz informacji o wsngciu uw postępowania nasrcpilo w dniach- 23 leexnla 2019 roku
(Gmlna Psary
pismo z dnia i: pazdzieinika zm. data wplywu. la paźd/lcmlka znie roku). 23
dwa M paidinmlka zme toku, data wplywa 23
wracania zule: roku (tirnina Będzin . pismo
pazdziernika 2019 „kw
pazdziernika gow roku luizad (innny Hohmwmkl , pismo z dnia to
aaz'dziernrka zaw roku. data wpływu z: pażdziernika zule ioknl; pazdziernika ZUW roku inniina
Ozhmmcz - piamo z ttnia ld pazdziernika 2019 roku, ilaia wplyw zl pażdzlelnlkn 2019 roku), 3
mku [Gmllla Micnęclcc , Biuletyn lntorniaqi Publlcmcl - wydruk w aktach
października

zm

,

,

1

:

2le

vin-lwy)

Plsmem z diua 7 pazdziernika ZUW roku, znak- FHDD wymowa/2019 (dala wplywa 7
pazdziernika 2019 roku) Sirahag lnfrasrrnkiura poludnie Sp 7 o o wniosla o nadanie decyzii rygoru
naiyclnniasiowei wykonalnos'cr Wakazanrr ]: nizedmiotowa inwestycja Objęła wmmknwmlyml
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