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Znak: ZAT|RA.1A.5151.11.2023 Kielce, 24.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admin istracyjnego

(t.j. Dz.U. z 2022 t. poz. 2000), w zwiqzku z aft,94 orcz art. 89 pkt 2, aft.9! ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23

lipca 2OO3 r. o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z2O2zr. poz.840)

Swtqrornzvsxt wotew6ozxt KoNsERwAToR ZABYTK6w w KlEtcAcH

zawiadamia

o wydaniu dla Gminy Pacan6w z siedzibq ul. Rynek 15,28-133 Pacan6w,

decyzji nr 4669/2023 z dnia 24.OL.2O21r znak: ZAT|RA.lA.5161.11'2023,

pozwalajqcej na wykonanie badari archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy

inwestycji polegajqcej na ,,Rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowoSciach gminy Pacan6w

leiqcych w zlewni oczyszczalni Sciek6w w m. Slupia", realizowanych na dzialkach o numerach

ewidencyjnych:

Slupia - Etap ll:
s8, 1060, 60, t24ls, L24lt, tO74, 3s8, 344, 34s, LLsLlL, ttsLlS, Ltstl6, 306lt, Lo7s, ,7412, 377,

375, t6712, t72lt, to7g,2gtl3, Lo48,380, 171, tt43, L7O, rO52, 16812, L68lt, t67, 166, 196, 318,

105s,907, Lo82,gt2l].,g33lt,ggllL,g22ll,92416,U49l1 obreb00lSSlupia,gm.Pacan6w,
101 obreb 0006 Karsy Duie, gm. Pacan6w,

2OO?, Lgl4lz, 2tL5l4, Lsg713, Lsg7l1.,2tLsl3, 2tL4l2, L878, t879lt, t87sl2, t872 obreb 0014

Pacan6w, gm. Pacan6w;

Ksiqinice - Etap l:
232,2211L,245,239,24O,268 obreb OO07 Karsy Male, gm. Pacan6w,

23O, t54, 122, tz1, Lzt, L23,3t312, 3L3lt, t2418, t2414, r24ls, L2417, L2416, 891r, L25, L28,

t52lt, L}O,150, 149, t48, Ls2l2, r3g, l3Ll4, L37,92,9t, t4olt, L4ol2, L46, t'4712, L47|L obqb
0011 KsiEinice, gm. Pacan6w,

tsl}ls, t73g, t738, t737, L73s, 2LL2, t72612, L726lt, t725, t77L, L7gllt' t79tl3, t79tl2, t79o,

t789, L788, t787l]., L77Olt, t76912, t786, L78s, L784, L783, t782, L78t, t78O' t777 , t776, t775,

L77412,L77413, 1773,ts33,18ss, 18s4/1, tS14lz,L8stlz,r&s3.l,,t8s2l2, 184914,1849/3 obreb

0014 Pacan6w, gm, Pacan6w;

Ksiqinice - Etap ll:
2, 2s12, 26, 27lL, 47, 53, ssl2, sLlL, 6411, 721L, 7212, 731L, 77, 84, 8s, 86, 88, 891L, 90, 9t, 92,

tt7lt, tzo, t22, t6212, t6s, t7o, t7212, t73ll, L7s,20411" 2L314,2L61t,2t916,2281L' 23O' 3t4
obrqb 0011 Ksiqinice, 8m' Pacan6w,
37 /3,237 obrQb oOoT Karsy Male, gm. Pacan6w,

79 obrQb 0023 Zbor6wek, gm. Pacan6w;

Karsy Duie - Etap l:
t7, L6, Ls, L412, L4lL,3s, tolt, tol4,8l3,712, sl3, slL, sl2,4, 88, 89 obrqb 0006 Karsv Duie,

25911,261,13 obrqb 0018 Slupia, gm. Pacan6w'
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Prowadzenie bada6 archeologicznych w formie nadzoru a rcheologicznego oznacza, ie wyznaczony
archeolog jest stale, osobi(cie obecny podczas wszystkich prac ziemnych objQtych rygorem nadzoru.
Na bieiqco prowadzi dokumentacjg fotograficznq i rysunkowq oraz prowadzi nieprzerwalnq, wnikliwq
obserwacje nadzorowanych prac, informujEc regularnie SWfZ w Kielcach o ich postqpach oraz
niezwlocznie, zgodnie z nakazem art. 32 i33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w
iopiece nad zabytkami, o potencjalnych znaleziskach.

Strony moSQ zapoznad siq z treiciq decyzji w Biuletynie lnformacji Publicznej Wojew6dzkiego
Urzqdu Ochrony Zabytk6w w Kielcach lub wystqpid z wnioskiem o skan tej decyzji, piszqc na adres
email: a.durazinska @wuoz. kielce. pl.

lnformujemy, ie w mySl art. 49 Kpa, po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia
niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogloszed Urzqdu Miasta iGminy Pacan6w, w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta iGminy Pacan6w, na tablicy oglosze6 w miejscowo6ciach Karsy Duie,
Karsy Male, Ksieinice, Slupia i Zbor6wek oraz na tablicy ogtoszei WUOZ w Kielcach i w Biuletynie
lnformacji Publicznej Wojew6dzkiego Urzqdu Ochrony Zabytk6w w Kielcach, uznaje siq, 2e nastqpilo
dorqczenie zawiadomienia o wydanej decyzji.

Wglqd w akta sprawy nie jest obowiqzkowy.

Pouczenie
Od wydanej decyzji nr 4669/2023 slu2y stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego za poirednictwem Swiqtokrzyskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w
w Kielcach, z siedzibE ul. lgnacego Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce, w terminie do 14 dni
od ostatnie8o dnia publicznego o8loszenia niniejszego obwieszczenia z8odnie z przepisami art. 127 S1

i 2, art. t29 51 i 2 Kodeksu postepowania ad ministracyjnego.
Zgodnie z art. 49b 51 i 92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania

admin istracyjnego:
- w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art.49 $ l lub art.49a o decyzji lub postanowieniu,
kt6re podlega zaskarieniu, na wniosek strony, organ, kt6ry wydal decyzjq lub postanowienie,
niezwlocznie, nie p6iniej nii w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostqpnia stronie
odpis decyzji lub postanowienia w spos6b i formie okreilonych we wniosku, chyba ie drodki
techniczne, kt6rymi dysponuje organ, nie umoiliwiajE udostqpnienia w taki spos6b lub takiej formie.
- jeieli decyzja lub postanowienie, o kt6rych mowa w $1, nie mogq by6 udostqpnione stronie
w spos6b lub formie okredlonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronq i wskazuje, w jaki

spos6b lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia moie byi niezwlocznie udostepniony.

Wywieszono: od dnia ....................................... do dnia

Miejsce wywieszenia:

Podpis osoby potwierdzajqcej publikacje/ udostQpnienie informacji:
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Wo.jew6dzki
w KJelcech


