BURMISTRU NY§Y
ul, Kcllejowa 15
48-300

NYsa

Zarządzenie nr 5g7t2o15
Burmistrza Nysy
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie: wykreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nysa budynku
nieużytkowanego zlokalizowanego na ulicy Kaczkowskiego 22 w Nysie.
Na podstawie ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzle
gminnym (tekst jednolity Dz, U, z 2015 r, poz, 1515) w zutiązku z ań. 22 ust, 4

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z2014 r, poz.1446 ze zm,\, oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 26 mĄa 2O11r. w sprawie prowadzenia Ęestru zabytków,
kĘowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U.
ustawy

Nr 113, poz. 661) zaządzam co następuje:

1

Wykreśla się z Gminnej Ewidencji Zabfików Gminy Nysa budynek nieużytkowany
ujęty pod pozyilą216.
2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie.
3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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