ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
W KIELCACH

Znak: ZATiRAJA.5161.140.2021
Kielce, 13.09.2021 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) W związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W KIELCACH

zawiadamia właścicieli nieruchomości znajdujących się ma terenie sołectw:

Chroberz, Nieprowice, Niegosławice, Żurawniki — gm. Złota, pow. pińczowski
Jurków — gm. Wiślica, pow. buski

o wydaniu decyzji nr 4244/2021 z dnia 13 wrześ nia 2021 r. znak: ZATiRAJA.5161.140.2021,
na wniosek Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Archeologii,
na przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych na terenie vvw. sołectw,
przewidywanych do realizacji pod kierunkiem Pana dra Przemysława Dulęby
w ramach projektu naukowego — badawczego: Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS 9,
nr 2019/34/e71-153/00049), pt.: „Władcy Bursztynowego Szlaku. Studia nad rzemiosłem, handlem
i dalekosiężnymi kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski",

Prowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych polega na przejściu wskazanego obszaru w celu
identyfikacji i rozpoznania potencjalnych zabytków archeologicznych ruchomych oraz stanowisk
archeologicznych - widocznych na powierzchni ziemi lub w formach terenowych, identyfikacja
chronologiczno-kulturowa odkryć, analiza naukowa materiałów, aktualizacja wojewódzkiej oraz gminnej
ewidencji zabytków.

str. 1

Pouczenie
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach,
ul. Paderewskiego 34A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 15:00) lub w Biuletynie
Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach lub wystąpić z wnioskiem
o kopię tej decyzji, pisząc na adres email: d.czernek@wuoz.kielce.pl.
Informujemy, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia:
- na tablicy ogłoszeń Gminy Złota oraz sołectw: Chroberz, Nieprowice, Niegosławice, Zurawniki,
na tablicy ogłoszeń Gminy Wiślica oraz sołectwa Jurków,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUOZ w Kielcach,
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złota i Gminy Wiślica, a także Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach,
uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydanej decyzji.
Od wydanej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach decyzji
nr 4244/2021 służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem
organu wydającego pozwolenie, w terminie do 14 dni od ostatniego dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Zgodnie z art. 49b § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego:
w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które
podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie
później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub
postanowienia w sposób i formie okreś lonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje
organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób
lub formie określonych we wniosku, organ_ powładaynia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej
formie odpis decyzji lub postanowienia bż ł3Yć.::lił eż ocznie udostępniony.
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Miejsce wywieszenia:

Podpis osoby potwierdzającej publikację/ udostępnienie informacji:
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Z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora ZabytW w Kielcach
•

mgr Daniel Czernek

