
MAZOWIECKI
WOJEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTK6W

Wojewodzki Urz^d Ochrony Zabytkow w Warszawie

DELEGAUJRA w O5TROIE.CE ul. Kosciuszki 16. 07-400 Ostrotgka

tel. / fax (+29) 764 22 38
www.rnwkz.pl

Ostrolqka, dnia 19.11.2018 r.

00.5130.5.2017

ZAWIADOMIENIE

Dzialajac na podstawie art. 49 § i i art. 85 § i Kodeksu post?powania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w zwiazku z prowadzonym post?powaniem
w sprawie wpisu do rejestru zabytkow ukladu urbanistycznego ez?sci zespolu dawnych
koszar w Komorowie, gm. Ostrow Mazowiecka, pow. ostrowski informuj?, ze
w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10:00. rozpoczna si? ogl?dziny przedmiotowego obszaru. Strony
zainteresowane proszone sq o stawienie si? przy ul. Bocianskicgo, przed budynkiem dawnego
biura przcpustek.

Zgodnie z art. 85 § i i § 2 organ administracji publicznej moze w razie potrzeby
przeprowadzic ogl^dziny. Ogl^dziny mogq bye przeprowadzane z udzialem bieglych. Jezeli
przedmiot ogl^dzin znajduje si? u osob trzecich, osoby te sa obowiazanc na wezwanie organu
do oka/ania przedmiotu ogledzin.

Zgodnie z art. 88.§ i. Kto, b?dac obowiazany do osobistego stawienia si? (art. 51),
mimo prawidlowego wez\\ania nie stawil si? bez uzasadnionej przyczyny jako swiadek lub biegly
albo bezzasadnie odmowil zlozenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu ogl?dzin albo
udzialu w innej czynnosci urz?dowej, moze bye ukarany przez organ przeprowadzajqcy dowod
grzywna do 50 zl, a w razie ponownego niezastosowania si? do wezwania - grzywna do 200 zl.
Na postanowienie o ukaraniu grzywna sluzy zazalenie.

Strona ma prawo wziqc udzial w ogl?dzinach osobiscie lub poprzez pelnomocnika
b?d^cego osoba fizyczna Pelnomocnictwo musi bye zlozone w oryginale lub urz?dowo
poswiadczonym odpisie. Strona ma prawo skladac oswiadczenia do protokolu i zadawac bieglym,
stronom i swiadkom pytania.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, publiczne obwieszczenie zawiadomienia nast?puje w dniu
19.11.2018 r.

Tresc niniejszego zawiadomienia ogloszona zostala w Biuletynie Informacji Publicznej
Wojewodzkiego Urz?du Ochrony Zabytkow w Warszawie (http://www.mwkz.pl), w siedzibie
Wojewodzkiego Urz?du Ochrony Zabytkow w Warszawie Delegatura w Ostrol?ce przy
ul. Kosciuszki 16 oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie Urz?du Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
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Otrzymujq;
1. strony post^powania (ogloszenie publiczne)
2. WUOZ Delegatura w Ostrolece a/a

Kioniu-nik Dclcffatury w Ostrolece


