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OBWIESZCZENIE
UŚCIŚLENIE dotyczące zakresu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru
zabytków stanowiska archeologicznego - Góry Klimont, w skład której wchodzą: 1) stanowisko
wielokulturowe: punkt osadniczy z okresu średniowiecza i osada wiejska z czasów nowożytnych
(u podnóża Góry Klimont od strony północno-wschodniej) AZP 101-48, stanowisko w miejscowości
nr 10, nr 7 na obszarze; 2) domniemany zamek w bliskim sąsiedztwie kościoła - AZP IO]—48,
stanowisko w miejscowości nr 18, nr 15 na obszarze; 3) domniemane grodzisko - AZP 1 01-48; 4) kościół
Świętego Klemensa i cmentarzysko przykościelne.

Dnia 3 lutego 2014 roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wszczął
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków stanowiska
archeologicznego Góry Klimont, w skład której wchodzą: 1) stanowisko wielokulturowe: punkt
osadniczy z okresu średniowiecza i osada wiejska z czasów nowożytnych (u podnóża Góry Klimont
od strony północno-wschodniej) AZP 101-48, stanowisko w miejscowości nr 10, nr 7 na obszarze; 2)
domniemany zamek w bliskim sąsiedztwie kościoła - AZP 101-48, stanowisko w miejscowości nr 18,
nr 15 na obszarze; 3) domniemane grodzisko - AZP 101-48; 4) kościół Świętego Klemensa
i cmentarzysko przykościelne (sygn. pisma K-RD.5132.1.2014.KL). Do zawiadomienia dołączony
został załącznik graficzny z wyznaczonym obszarem stanowiska archeologicznego objętego
ww. wpisem.
Mając na uwadze, iż wpis do rejestru zabytków skutkuje nałożeniem na właścicieli
nieruchomości obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 2067) obszar podlegający ścisłej
ochronie konserwatorskiej winien zostać określony w sposób jednoznaczny i konkretny, a tym samym
zawiadomienia z dnia 3 lutego 2014 roku
umożliwiający jego identyfikację. Wobec faktu, iż treść
oraz dołączony do niego załącznik mapowy nie uwzględnia podziałów ewidencyjnych nieruchomości,
tut. organ uznał za zasadne uściślenie zakresu postępowania w powyższym zakresie.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku —
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096, ze zm.)
oraz art. 94 ustawy o ochronie zabytków iopiece zabytkami Śląski Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Katowicach zawiadamia, iż na terenie objętym niniejszym postępowaniem
zlokalizowane są nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi: 31, 413/17, 414/17, 671/16,
755/16, 756/16, 799/16, 800/16, 801/16, 802/16, 32, 43, 275/23, 276/19, 287/16, 437/69, 481/70,
507/20, 519/21, 569/18, 628/54, 629/54, 630/54, 631/54, 632/54, 633/45, 635/21, 793/20, 915/22,
916/22, 917/22, 918/22, 919/22, 920/22, 921/22, 933/22, 935/22, 937/22, 1003/18, 1005/18, 1006/18,
1041/22, 1042/22, 1043/22, 1044/22, 1045/22, 1085/20, 1210/22, 1211/22, 1212/22, 1213/22, 1214/22,
1215/22, 1216/22, 1217/22, 1226/28, 1256/22, 1259/17, 1297/57, 1300/18, 1301/18, 1302/17, 1303/17,
1408/53 w Lędzinach, obręb 0004.
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Granice obszaru objętego postępowaniem wyznaczone zostały na zaktualizowanym
zalączniku mapowym.
Ponadto zawiadamiam, iż w dniu 31 stycznia 2019 roku o godzinie 9:00 przeprowadzone zostaną
oględziny stanowiska objętego przedmiotowym postępowaniem. Miejsce spotkania —
przed kościołem Świętego Klemensa w Lędzinach.
Zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w postępowaniach
administracyjnych dotyczących terenów, na których znajduje się znaczna ilość zabytków
archeologicznych, strony tych postępowań mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach
wojewódzkiego konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się
za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Pouczenie:
1. Strona ma prawo do składania dowodów, wnioskować o przeprowadzenie dowodów, brać udział
w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać
wyjaśnienia.
2. Strony mogą działać osobiście lub poprzez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być
wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub
zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą
sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów
wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać
urzędowego poświadczenia podpisu strony.
4. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały
sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym powyżej,
dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych
dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jeżeli
ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylkojednemu pełnomocnikowi. Strona może
wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli
nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana
wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
5. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
6. W toku postępowania organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U.
z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub
organy.
7. Organ administracji publicznej moze doręczać pisma w toku postępowania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), jeżeli strona lub inny uczestnik
postępowania spełni jeden z następujących warunków:
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złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu
administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej 0 takie doręczenie i wskaże organowi administracji
publicznej adres elektroniczny.
i
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków wskaże organowi
administracji publicznej adres elektroniczny.
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Otrzymują:
i użytkownicy wieczyści nieruchomości — w drodze publicznego obwieszczenia
1. Właściciele
lub w inny zwyczaiowo przvietv w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania (zgodnie
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego — tekst jedn.
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257, ze zm., w zw. z art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece zabytkami — tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 2187 ze zm.) - za pośrednictwem
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, oraz Burmistrza Miasta Lędziny
2. Burmistrz Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
Do wiadomości:
1.

aa/KWK, GGZ

Osoba prowadząca sprawę: st. insp. Katarzyna Wieczorek-Kańczura,
tel. 32 253 77 98, 32 2537788, 32 2564858, wewn. 34.
KWK, dn. 19.12.2018 r.
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58

www.wkz.katowice.pl
Zalacznik do pisma z dniaz..1...=.12.-...2.313.
znak: K-RD.5132.1.2014.KWK
o uściśleniu zakresu postępowania postępowania w sprawie wpisu
do rejestru zabytków archeologicznych woj. śląskiego

Stanowisko archeologiczne Góra Klimont, w sklad której wchodzą:
1) stanowisko wielokulturowe: punkt osadniczy z okresu średniowiecza
i osada wiejska z czasów nowożytnych (u podnóża Góry Klimont od strony
północno-wschodniej) AZP 101-48, stanowisko w mijescowości nr 10, nr 7
na obszarze;
2) domniemany zamek w bliskim sąsiedztwie kościoła - AZP 101-48, stanowisko
w miejscowości nr 18, nr 15 na obszarze;
3) domniemane grodzisko - AZP 101-48;
4) kościół Swiętego Klemensa i cmentarzysko przykościelne

mapa w skali 1:3000

granice obszaru objętego postępowaniem
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