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OB WIE SZ C ZE N IE
ZAWIA D OMI EN I E

o terminie oględzin

Na podstawie art. 49, 75 § 1, art. 77 § 1, art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku 
z postępowaniem administracyjnym prowadzonym z urzędu  w sprawie wpisania  do rejestru 
zabytków województwa pola Bitwy pod Kijami, która rozegrała się 25 lipca 1759 roku na 
terenie  dzisiejszych  miejscowości  Pałck  i  Głogusz,  stanowiska  archeologicznego  Pałck  6 
(AZP 58-14/45) oraz reliktów pomniku upamiętniającego wydarzenie, Lubuski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków zawiadamia o terminie i sposobie przeprowadzenia oględzin. Z uwagi 
na stan epidemii na terenie kraju oraz względy bezpieczeństwa, oględziny będą odbywać się 
w grupach do 5 osób. W związku z powyższym, proszę o telefoniczne zapisy pod numerem 
telefonu 68 324 73 90 w godzinach pracy urzędu do dnia 17.03.2021 r. W trakcie rozmowy 
telefonicznej należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz numer działki ewidencyjnej, 
na  której  znajduje  się  Państwa  nieruchomość.  W przypadku  dużego  zainteresowania  lub 
objęcia osób zainteresowanych obowiązkiem kwarantanny lub izolacji, zostaną wyznaczone 
dodatkowe terminy.

Terminy oględzin:
1) Dla właścicieli nieruchomości położnych w sektorze nr I: 

19.03.2021 – w godzinach 11:00-13:00 – miejsce spotkania: przy posesji nr 26 
w Pałcku.

2) Dla właścicieli nieruchomości położnych w sektorze nr II:
26.03.2021 – w godzinach 11:00-13:00 – miejsce spotkania: przy posesji nr 26 
w Pałcku.

Jednocześnie  zawiadamiam,  że  publiczne  obwieszczenie  niniejszego  zawiadomienia 
następuje z dniem 8 lutego 2021 r. Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. niniejsze zawiadomienie  uważa 
się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia,  w  którym  nastąpiło  publiczne 
obwieszczenie. 

Załączniki:
1) mapa poglądowa z lokalizacją sektorów nr I i II;
2) klauzula RODO.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe,
2. Mieszkańcy miejscowości Pałck w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.
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