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Katowice, dnia
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

W SPRAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH WOJ. ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 3 pkt 1, 4, art. 6 ust. pkt 3 lit. a-b, art. 7 pkt 1, art. 8, art. 9 ust. 1, art. 89 pkt 2,
art. 91 ust. 4 pkt 3 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(tekstjedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067), art. 104 l i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096, ze zm.), w wyniku
postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu
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Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

orzeka

nie wpisać do rejestru zabytków archeologicznych województwa śląskiego:
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, na terenie nieruchomości oznaczonych
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.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9 ust. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do rejestru wpisuje
się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu,
na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Definicję zabytku archeologicznego zawarto w art. 3
ww. ustawy, w myśl którego jest nim zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną
lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych
i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów, albo zabytek ruchomy,
będący tym wytworem.
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Postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków stanowiska
archeologicznego — Góry Klimont, w skład której wchodzą: 1) stanowisko wielokulturowe: punkt
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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, zostało wszczęte z urzędu w dniu 3 lutego 2014 roku (znak sprawy: KRD.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 o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami obszar podlegający ścisłej ochronie konserwatorskiej winien zostać określony w sposób
jednoznaczny i konkretny, a tym samym umożliwiający jego identyfikację. Wobec faktu, iż treść
ww. zawiadomienia z dnia 3 lutego 2014 roku oraz dołączony do niego załącznik mapowy
nie uwzględniał podziałów ewidencyjnych nieruchomości, tut. organ uznał za zasadne uściślenie
zakresu postępowania w powyższym zakresie. Tym samym obwieszczeniem z dnia 21 grudnia
2018 roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadomił, iż na terenie objętym
przedmiotowym 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. Granice obszaru
objętego postępowaniem wyznaczone zostały na zaktualizowanym załączniku mapowym. Zgodnie
z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (dalej: kpa) ww. zawiadomienie zostało publicznie obwieszczone
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny w dniach od 4 stycznia 2019 roku
do 18 stycznia 2019 roku oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Katowicach.
W toku prowadzonego postępowania zgromadzono materiał dokumentujący stan rozpoznania

dziedzictwa archeologicznego oraz ochrony konserwatorskiej przedmiotowego terenu oraz wyniki
dotychczasowych badań archeologicznych: karty KESA (Karta Ewidencyjna Stanowiska
Archeologicznego) AZP 101-48/7 (nr w miejscowości: 10), AZP 101-48/ 15 (nr stanowiska
w miejscowości: 18); decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 kwietnia 1959 roku
i z dnia 28
maja 1966 roku wpisujące do rejestru zabytków kościół pw. św. Klemensa w Lędzinach;
sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w 1992 roku przy kościele św. Klemensa,
autorstwa Joanny Arct; Badania radarowe podłoża kościoła św. Klemensa w Lędzinach, autorstwa
Wiesława Nawrockiego, Wojciecha Antosiewicza, Joanny Pieczonki, z maja 1998 roku; Sprawozdanie
z badań archeologicznych w Lędzinach, woj. śląskie, w okresie od grudnia 2001 do marca 2002 roku,
sporządzone przez Arkadiusza Tarasińskiego i Jarosława Święcickiego w czerwcu 2002; Sprawozdanie
z badań archeologicznych w Lędzinach (pow. bieruńsko-lędziński), sporządzone w 2005 roku przez
Przemysława Nocunia; jak również publikację zbiorową pod redakcją prof. Franciszka Serafina —
Lędziny. Zarys dziejów, 1998.
Po uprzednim zawiadomieniu stron o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu, w dniach 17
lutego 2014 roku oraz 31 stycznia 2019 roku przeprowadzono oględziny stanowiska celem rozpoznania

stanu faktycznego (protokoły oraz dokumentacja fotograficzna — w aktach sprawy).
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Uwagi w sprawie wnieśli właściciele działek nr 754/16, 755/16, 756/16 — p. F.M. (pismo z dnia
10 lutego 2014 roku, data wpływu: 11 lutego 2004 roku); 1006/18 i 414/17 p. R.K. (pismo z dnia 18
lutego 2014 roku, data wpływu: 19 lutego 2014 roku) oraz 1086/20, 1084/17, 1085/20, 1083/17, 1004/17
— p. J .D. i p. A.P. (pismo z dnia 21 marca 2014 roku, data wpływu: 21 marca 2014 roku) (numery działek
sprzed podziałów ewidencyjnych nieruchomości, zgodnie z treścią ww. pism). Postulowano
o odstąpienie od wpisu do rejestru argumentując przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową, obniżeniem wartości nieruchomości oraz brakiem zabytków ruchomych w trakcie
dotychczasowych prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem działek. Należy zauważyć,
iż w wyniku zmiany stanu prawnego nieruchomości p. R.K. i J .D. utracili status stron postępowania.
-—

Pismem z dnia 1 lutego 2019 roku tut. organ zawiadomił o zakończeniu postępowania
dowodowego w sprawie. Obwieszczenie wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Lędziny w dniach od 11 lutego 2019 roku do dnia 25 lutego 2019 roku oraz na tablicy ogłoszeń
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. W ustawowym terminie strony nie
wniosły dalszych uwag, dowodów oraz wniosków w sprawie.
Po analizie akt sprawy Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zważył,
co następuje.

Odnosząc się do podniesionych przez strony argumentów należy wyjaśnić, iż wpis do rejestru
zabytków powoduje dodatkowe obciążenia dla właścicieli i użytkowników nieruchomości.
Niedogodności z tego płynące nie mogą jednak stanowić przesłanki do rezygnacji z objęcia ochroną
prawną cennych zabytków. W dobrze pojętym interesie społecznym jest zachowanie dla przyszłych
pokoleń dziedzictwa historycznego oraz kulturowego regionu jako dobra wspólnego,
co zagwarantowano wKonstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U.
z 1997 roku nr 78 poz. 483 ze zm.). Rzeczpospolita strzeże dziedzictwa narodowego (art. 5
Konstytucji), stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem
tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju (art. 6 pkt 1 Konstytucji), a obowiązkiem
obywatela jest troska o dobro wspólne (art. 82 Konstytucji). Wobec powyższego tut. organ zobowiązany
był do rozpatrzenia postępowania w oparciu o zebrany materiał dowodowy.
Na obszarze objętym przedmiotowym postępowaniem administracyjnym, w trakcie badań
powierzchniowych realizowanych w ramach programu AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski)
w 1991 roku, zewidencjonowane zostało wielkoobszarowe stanowisko archeologiczne AZP 101-48/7
(nr w miejscowości: 10) — późnośredniowieczny punkt osadniczy oraz nowożytna osada wiejska.
Z terenu stanowiska pozyskany został liczny, powierzchniowy materiał ceramiczny. Dotychczasowy
stan wiedzy o stanowisku nie dowodzi obecności szczególnych walorów stanowiących przesłankę
do objęcia zabytku ścisłą ochroną konserwatorską. Właściwą ochronę stanowiska gwarantuje m.in.
art. 31 ust. la ustawy o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami, który wskazuje obowiązek
przeprowadzenia badań archeologicznych w przypadku realizacji robót ziemnych lub zmiany charakteru
dotychczasowej działalności na terenie stanowiska, które mogą doprowadzić do jego zniszczenia
lub przekształcenia.
W trakcie badań AZP, na terenie Góry Klimont wskazana została lokalizacja domniemanego
zamku — archiwalnego stanowiska archeologicznego AZP 101-48/15 (nr w miejscowości: 18).
W trakcie prospekcji nie natrafiono jednak na materiał zabytkowy, który potwierdziłby wskazaną

funkcję stanowiska. Należy zauważyć, iż do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków nie zostało włączone
domniemane grodzisko, ujęte w zakresie niniejszego postępowania, jako element stanowiska
archeologicznego na Górze Klimont. Archiwalne wzmianki dotyczące obecności zarówno grodziska,
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jak i samego zamku na Górze Klimont w Lędzinach nie zostały potwierdzone. Dotychczasowe badania

archeologiczne, zarówno metodą powierzchniową, jak i wykopaliskową uniemożliwiły bezsprzeczne
potwierdzenie stawianej hipotezy. Przeprowadzone w 1992 roku badania archeologicznoarchitektoniczne nie dostarczyły dowodów na funkcjonowanie w miejscu obecnego kościoła starszego,
być może drewnianego założenia. W 1998 roku badania radarowe wykonane na zewnątrz kościoła
pw. św. Klemensa ujawniły obecność bliżej nieokreślonych anomalii. Badania sondażowe
weryfikujące wyniki badań nieinwazyjnych przeprowadzono w 2002 roku. Odsłonięte nawarstwienia,
materiał zabytkowy oraz szczątki ludzkie ujawniły obecność wielowarstwowego cmentarzyska
przykościelnego (pochówki odkryte także podczas badań w 1992 roku). Część pochówków zakładana
była bez określonego układu przestrzennego, zarówno względem stron świata jak i świątyni,
jak i ciągów komunikacyjnych. Szkielety w najstarszych pochówkach układane były wzdłuż osi
wschód-zachód, z głową na zachód. Brak pewnych wyznaczników chronologicznych uniemożliwił
jednak pewne określenie ram czasowych funkcjonowania założenia. Także badania sondażowe
przeprowadzone w 2005 roku na Górze Klimont, na zachód od kościoła pw. św. Klemensa,
nie dostarczyły danych umożliwiających potwierdzenie tezy o funkcjonowaniu na tym obszarze
założenia grodowego i/lub zamkowego. W trakcie badań odsłonięto pozostałości wyłącznie jednego
Obiektu w formie owalnej niecki oraz pozyskano materiał ruchomy datowany na wczesny okres
nowożytny i Okres Wpływów Rzymskich (jeden fragment ceramiki pradziejowej).
kościoła pw. św. Klemensa
i cmentarzyska przykościelnego, jako elementów stanowiska archeologicznego Góry Klimont, należy
zauważyć, iż decyzjami z dnia 29 kwietnia 1959 roku oraz z dnia 28 maja 1966 roku Wojewódzki
obiekt
Konserwator
do
sakralny.
Zabytków
rejestru
zabytków
wpisał
Ochroną prawną objęty został kościół w granicach ogrodzenia (nr rej.: R/574 i 677/66). Zasięg
cmentarzyska przykościelnego nie jest w chwili obecnej rozpoznany. Dotychczasowe badania
potwierdzają obecność pochówków wokół obiektu, w granicach ogrodzenia. Z konserwatorskiego
punktu widzenia ujęcie ww. terenu w przytoczonych decyzjach zapewnia jego prawną ochronę.
W ocenie tut. organu wydanie odrębnej decyzji w zakresie wpisu do rejestru zabytków
archeologicznych budynku kościoła oraz cmentarzyska przykościelnego jest tym samym
bezprzedmiotowe.
W odniesieniu do ujętego w zakresie postępowania

—

w.

Materiał zabytkowy odkrywany na obszarze objętym postępowaniem jest w dużym stopniu
rozproszony (zob. Sprawozdanie z badań powierzchniowych, przeprowadzonych w Lędzinach, woj.
śląskie, w dniach 11-18 kwietnia 2001 roku, kwiecień 2001, Arkadiusz Tarasiński, Przemysław Nocuń,
Jarosław Święcicki), co należy wiązać z rolnym zagospodarowaniem terenu oraz naturalnym
przemieszczaniem się zabytków, a zasięg występowania pojedynczych zabytków nie uzasadnia granic
wpisu do rejestru, jakie wyznaczone zostały w prowadzonym postępowaniu. Proponowane granice
wpisu nie znajdują podstaw naukowych, historycznych, jak i krajobrazowych. Dotychczasowe badania
archeologiczne i prospekcje powierzchniowe, jak również oględziny terenu przeprowadzone 31 stycznia
2019 roku nie potwierdziły wartości stanowiska archeologicznego — Góry Klimont, które stanowiłyby
podstawę wpisu do rejestru zabytków archeologicznych. Należy podkreślić, iż wpis do rejestru winien
opierać się na jednoznacznych i niebudzących wątpliwości przesłankach dowodzących wyjątkowej
wartości historycznej, artystycznej lub naukowej przedmiotowego zabytku oraz jego zakresu i zasięgu.
Tylko stwierdzenie istnienia jednej z tych wartości pozwala uznać, że zachowanie danego zabytku
będzie mogło być rozważone jako leżące w interesie społecznym. Sam fakt domniemania obecności
reliktów grodziska i obiektu obronnego — zamku na Górze Klimont, co więcej niepotwierdzony
wynikami badań archeologicznych, nie może stanowić o objęciu ochroną prawną przedmiotowych
nieruchomości. Niemniej należy zaważyć, iż ochronę prawną zewidencjonowanych i potwierdzonych
śladów dziedzictwa archeologicznego gwarantują przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece
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nad zabytkami, które nakładają obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie
stanowisk archeologicznych oraz przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub objętych
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub znajdujących się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków — w przypadku prowadzenia
robót ziemnych lub zmiany dotychczasowej działalności, która może doprowadzić do zniszczenia
lub przekształcenia zabytku archeologicznego oraz w celu ochrony zabytków nieruchomych (art. 31
ust. la ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Biorąc powyższe pod uwagę Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach
odmówił wpisu do rejestru zabytków archeologicznych województwa śląskiego 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, na terenie nieruchomości oznaczonych 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.
Jednocześnie wskazać należy, iż wpis do rejestru zabytków jest jedną z form ochrony
konserwatorskiej. Odmowa wpisu do rejestru nie oznacza jednak, iż ślady dziedzictwa archeologicznego
terenie są pozbawione wartości zabytkowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy ochronie
na
zabytków i opiece nad zabytkami, opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, zabytki
archeologiczne, będące w szczególności pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego
osadnictwa oraz cmentarzyskami. W ocenie tut. organu ochrona prawna stanowisk archeologicznych
AZP 101-48/ 15 i AZP 101-48/7 wynikająca z zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, jak również kościoła św. Klemensa i jego najbliższego otoczenia, jest w chwili obecnej
dostateczna. Nie można jednak wykluczyć, iż wyniki kolejnych sezonów badawczych dostarczą nowych
danych w zakresie rozwoju osadnictwa i ewentualnych obiektów obronnych na Górze Klimont.

w.

Na tej podstawie orzeczono jak w sentencji.
Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu przez publiczne obwieszczenie na podstawie art. 94
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 49 kpa. Zgodnie z art. 49 kpa niniejszą
uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Decyzja ogłoszona jest za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lędziny w zwyczajowo przyjęty
w Gminie Lędziny sposób publicznego ogłaszania oraz na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji
Publicznej — na stronie internetowej urzędu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.
Ponadto z decyzją można zapoznać się w siedzibie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach przy ul. Francuskiej 12.
Z powodu publicznego ogłoszenia decyzji, dane osobowe stron (osób prywatnych)

wymienionych w uzasadnieniu zostały zanonimizowane.
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POUCZENIE
]. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Sląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Z dniem
doręczenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany
rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy
ustawy.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, także gdy jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia
odwołania.
Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie
w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego
postępowania organowi, który wydał decyzję.
Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia
zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia
postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności
postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.
Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron
zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na
to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania,
zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Organ odwoławczy nie przeprowadza postępowania wyjaśniające, o którym mowa powyżej, jeżeli
przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym
do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.

UJ

Otrzymują:
]. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości — w drodze publicznego obwieszczenia
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 2018 roku, poz. 2096, ze zm., w zw. z art. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami - tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067)- za pośrednictwem Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, oraz Burmistrza Miasta Lędziny
fi».
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2. Burmistrz Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55,43591'43Lędziny:TĘ
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