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Zawiadomienie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 
ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.2022.840 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 
1, 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 
(Dz.U.2021.56 t.j.), zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków 
karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla

Kaplicy cmentarnej 
znajdującej się na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej 

w Jankowicach, dz. ew. nr 545.

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków

Witold Bujakowski
Kierownik Delegatury w Radomiu

/dokument opatrzony podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
1. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja bpa w Jankowicach
2. a/a

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Jedlińsk

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające 
dyrektywę 1999/93/WE). 

Niniejszy wydruk pisma, na podstawie art. 393 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 256 ze zmian.), nie wymaga podpisu odręcznego. Pismo zostało wydane w formie dokumentu 
elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu 
elektronicznego. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby, która pismo podpisała, a także identyfikator 
pisma nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane – w załączeniu.
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