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ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 9 ust. 3b ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), w związku z art. art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), 
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje o wszczętym, na wniosek 
właściciela nieruchomości na działce ewidencyjnej nr 245 w Komarówce Podlaskiej, zgodnie z 
zawiadomieniem z 27 czerwca 2022 r., znak: KD.5140.42.1.2022, postępowaniu administracyjnym w 
sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego:

- budynku dawnego klasztoru z pocz. XX w. usytuowanego na działce nr ewid. 245, obręb 
0006 Komarówka Podlaska.
Działka nr 245 zarejestrowana jest w rejestrze gruntów powiat radzyński, jednostka ewidencyjna: 
061505 2 Komarówka Podlaska, obręb: 0006 Komarówka.

Jednocześnie Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poucza, że:
1. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się 

z aktami sprawy, uzyskiwać wyjaśnienia, składać wnioski i uwagi, co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

2. Zgodnie z przepisem art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony mają prawo 
wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje 
również po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków. 
Natomiast zgodnie z art. 73 § la Kpa - powyższe czynności dokonywane są w lokalu organu 
administracji publicznej, w obecności pracownika tego organu.

3. Na podstawie art. lOa ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja 
w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych 
działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. 
Powyższy zakaz dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo 
zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

4. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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