
Zarządzenie Nr ..../2016 
Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 28.12.2016r.

w sprawie: włączenia kart adresowych do Gminnej Ewidencji Zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz 1446 ze zm.) zarządza się, co następuje:
W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2011 z dnia 07 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Lichnowy, włączam następujące karty adresowe zabytków nieruchomych:1) Kartę nr 368/370 -  cmentarz ewangelicki, położony przy kościele p.w. św. Katarzyny (XVII-XVIII w. -  do 1945r.), dz. 45/4,46, cz. 45/2 obręb Boręty;2) Kartę nr 369/370 -  cmentarz katolicki, położony przy kościele p.w. św. Mikołaja (XIV w.), dz. 151 obręb Lisewo;3) Kartę nr 370/370 -  cmentarz ewangelicki (1810r., poł. XIX w.), dz. 118/1 obręb

§ 1.

Lisewo.
§ 2 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/■

Michalski



UzasadnienieGminna Ewidencja Zabytków nie jest dokumentem zamkniętym. Winna podlegać okresowej aktualizacji, polegającej m.in. na uzupełnieniu jej o kolejne budynki oraz na wykreśleniu z ewidencji obiektów zniszczonych, jej zmiany nie powodują nieważności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.W dniu 11.07.2016 (pismo z dnia 05.07.2016 r.) wpłynęło zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr RD.5140.128.2016.DH o uzupełnieniu wojewódzkiej ewidencji zabytków o przedmiotowe cmentarze położone na terenie gminy Lichnowy.Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz 1446 ze zm.) wójt prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie kart adresowych zabytków nieruchomych, w której powinny być ujęte zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.W związku z powyższym zarządzono o włączeniu przedmiotowych krat adresowych do Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Lichnowy.


