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OBWIESZCZENIE 

W związku z wnioskiem Spółki Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bochni, 
Zarząd Cmentarza z dnia 4 maja 2021 r., uzupełnionego pismem z dnia 26 czerwca 2021 r., w sprawie 
zmiany treści decyzji dotyczącej wpisu do rejestru zabytków nieruchomych cmentarza komunalnego 
w Bochni ul. Oracka, 

Małopolski Wojewódzki Konserwatora Zabytków w Krakowie 
działając na podstawie art.155, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie zmiany treści decyzji z dnia 30.05.1980. sygn.KL.III-5340/028/80. 

Zmiana treści decyzji KL.111-5340/028/80 będzie polegała na uszczegółowieniu przedmiotu i 
granic wpisu do rejestru zabytków. 

Stronami niniejszego postępowania jest Gmina Miasto Bochnia, reprezentowana przez Spółkę  

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bochni, Zarząd Cmentarza 
oraz dysponenci poszczególnych grobów. 

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna może być  w każdym czasie zmieniona przez organ, 

który ją  wydał, jeżeli przemawia za tym słuszny interes strony lub interes społeczny, jednak za zgodą  

stron. 

W związku z powyższym, wzywa się  strony do pisemnego zajęcia stanowiska w przedmiotowej 

sprawie w terminie 7 dni od daty podania treści niniejszego obwieszczenia do publicznej informacji 

tj. od dnia 22.07.2021r. Brak pisemnego stanowiska będzie traktowany jako zgoda dla 

przeprowadzenia postępowania w sprawie zmiany treści decyzji KL.111-5340/028/80. 

Pisma prosimy wysyłać  za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnów lub 

drogą  elektroniczną  na adres tarnow@wuoz.malopolska.pl.  W treści maila należy przywołać  hasło 

„cmentarz komunalny w Bochni". 

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 146 2128 27. 

Małopol 
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W kJ 
Otrzymują: 
lx Gmina Miasto Bochnia reprezentowana przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Spí, ka z o.o. Zarząd 

anowska 
Cmentarzy ul. 20 Stycznia 46, 32-700 Bochnia 

lx Dysponenci grobów w drodze obwieszczenia 

lx a/a 

Do wiadomości: 
lx Delegatura WUOZ w Tarnowie 

infonnacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Adiiiiiiistratora oraz praw osób. których 
dane są  przetwarzane została zamieszczona na stronie htps://www.wuoz.ma1opo1ska.p1/ 


