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OBWIESZCZENIE

Na Podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania
administracyjnego (i.t, Dz. IJ , z 202l r, poz, 735 ze zln,),

zawiadamiam,

w zwiąku z wnioskiem Nexera Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 29, 00.867 Warszawa, reprezentowanego
PrzezPanaKamila Czubę , z dnia02,10.2020 r. (data wpĘwu:08,70.2021r.), uzupełniony m.in. pismem
wrv Z zńącznikanli z dnia 30.03.2020I r, (data wpĘwu: 31.03,202l r,), pismem elektronicznym z
załącznikarrli z dnia 0l ,07 .2021 t. oraz pismem elektroniczny m z dnia 10.07 ,2021 r.,

w sPrawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanyc h na obsznze wpisanym do rejestru
zabytków (układ urbanisĘczny Szydłowa),

na dzińkach nr ewid. 139, 558, 722, 725t2, 572, 223tl, 56512, 570, 20g w Szydłowie, w zakresie
budowY rurociągu doziemnego, pakietu mikrorurek wraz z rurami osłonowymi oraz budowie studni
teletechnicmej,

atakże na działkach nr ewid. 1391 140,14l, 562t2r 559, 560, 635t1, 178, 563,1761 1751 150, 152, 153,
564n 155, 18lr 207, 20611, 20612, 637, 203, 573, 575 w Szydłowie, w zakre§ię zawieszenia kabli
światłowodowych na istniej ącej podbudowie sfupowej,

ze sPrawa ta nie moze byÓ załatwiona w terminie - z uwagi na koniecznośó zapewnienia stronom
możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

JednoczeŚnie informuje się strony, że sprawa zostanie nie pózniej niż do 15.10.2021r.

Zgodnie z art.37 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysfuguje prawo do
wniesienie ponaglenia. Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
KonserwatoraZabytków w Kielcach do Ministra Kultury, DziedzictwaNarodowego i Sportu
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