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OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIUPOSTĘPOWANIAADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 i 61 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096, ze zm.) w zw. z art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4
pkt 4 i 5, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkówów
i opiece zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytkóww Katowicach
zawiadamia

iż na wniosek Gminy Pilica, z siedzibą przy ul. Żarnowieckiej 46a, 42-436 Pilica, reprezentowanej
przez Burmistrza — pana Artura Janosika, z dnia 31 stycznia 2019 roku (data wpływu: ] lutego 2019
roku), uzupełnionego na; wezwanie tut. organu dnia 6 lutego 2019 roku, pismem z dnia 6 lutego 2019
roku (data wpływu: 7 lu ego 2019 roku) oraz pismem z dnia 13 lutego 2019 roku (data wpływu: 14
lutego 2019 roku)

- wszczęte zostalo postępowanieadministracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
badań archeologicznych na terenie układu urbanistycznego miasta Pilica, w granicach działek
ewidencyjnych nr: 1596/4, 1597, 1589, 796/2, 1583/2, 1582, 526, 595, 596, 1587, 795, 794/2, 541,
1605, 737/2, 1608, 735, 733/6, 733/4, 1611, 709/1, 712/1, 708/1, 702, 701, 606, 605, 604, 603, 602/1,
600, 599, 598/2, 1585, 591/2, 1588, 1599 obręb Pilica, w związku z budową i przebudową sieci
kanalizacji sanitarnej oraz budową i przebudową sieci wodociągowej (kanały główne z kanałami
bocznymi).

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego obwieszczenia.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia publikowania niniejszego obwieszczenia strony i uczestnicy
postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Katowicach przy ulicy Francuskiej 12, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów, składać własne dowody w tej sprawie oraz wnioski, zapytania i uwagi na piśmie lub ustnie
do protokołu w siedzibie Urzędu (uprzejmie proszę o uprzedni kontakt telefoniczny z osoba prowadząca
sprawę). ngąd w akta sprawy nie jest obowiązkowy i przysługuje także po wydaniu decyzji.
Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozstrzygnięta na postawie posiadanych
dowodów.

Średniowieczny układ urbanistyczny miasta Pilicy objęty jest ścisłą ochroną konserwatorką
na podstawie wpisu do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach, z dnia 26 lutego 1993 roku (nr rej. A/1513/93). Zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami w postępowaniach administracyjnych dotyczących historycznych
układów urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych oraz terenów,
na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, strony tych postępowań mogą być
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9. Zgodnie z art.] 17 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków1 opiece nad nimi kto bez pozwolenia
albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane
badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanymdo rejestru lub roboty budowlane wjego
otoczeniu albo badania archeologiczne, podlega karze grzywny.

10. Zgodnie z art. 107d kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania,
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

Z—ca Śląskiego Wtojcwodzkitgc,_onswwawwvA_miv w Latovicacli

mgr mf. arc/1. Anna ()srrnws/m

Otrgmuią:
1. Gmina Pilica

ul. Żamowiecka 46a, 42-436 Pilica

2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości — w drodze publicznego obwieszczenia
lub w inny zwyczaiowo przyjęty w danej mieiscowości sposób publicznego ogłaszania (zgodnie
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku— Kodeks postępowania administracyjnego — tekst jedn
Dz U. z 2018 roku, poz. 2096, ze zm, w zw. z art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkówiopiece zabytkami—tekstjedn Dz. U. z2018 roku poz. 2067)- zapośrednictwem Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, oraz Burmistrza Miasta Lędziny.

Do wiadomości:
1. aa/KWK

Osoba prowadząca sprawę: st. insp. Katarzyna Wieczorek-Kańczura,
tel. 32 253 77 98, 32 2537788, 32 2564858, wewn. 34.
KWK, d . 15.02.2019 r.(
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