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Stosownie do przepisów art, 49 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Kielcach prosi o: I

• wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bodzechowie,

- udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej UG Bodzech6w,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gromadzice,

obwieszczenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia

09.04.2019 r. zawiadamiającego o wydaniu decyzji nr 3317/2019 z dnia 09.04.2019 r. znak:
ZATiRA.IA.S161.64.2019, pozwalającej na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego w związku z inwestycją polegającą na budowie napowietrznej stacji
transformatorowej 15/0,4kV oraz budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 15kV

i O,4kV i przebudowie linii O,4kV w miejscowości Gromadzice, gm. Bodzechów, przez okres 14 dni.

Jednocześnie proszę o zwrot obwieszczenia po upływie terminu tego wywieszenia
z potwierdzeniem zamieszczenia obwieszczenia na tablicach i BlP Urzędu Gminy w Bodzechowie.

Załącznik: 2 egzemplarze obwieszczenia z dnia 09.04.2019 r.
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ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

W KIELCACH

Znak: 2ATiRA.IA.5161.64.2019

OBWIE52C2ENIE

Kielce, 09.04.2019 r.

Na podstawie z art. 49 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodek~ postępowania
administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 94 oraz art,IS9 pkt 2, art. 91,
ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) i

ŚWIĘTOKR2Y5KIWOJEWÓD2KIKONSERWATOR2ABYTKÓWW KIELcAcH

zawiadamia
o wydaniu decyzji nr 3317/2019 z dnia 09.04.2019 r. znak: 2ATiRA.lA.5161.64.2019,

pozwalającej na wykonanie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w związku
z inwestycją polegającą na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz
budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 15kV iO,4kV i przebudowie linii O,4kV
w miejscowości Gromadziceł gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, na terenie
działek geodezyjnych o numerach:

na działkach nr ewid. 291/4, 321, 523, 524, 322, 318/13, 318/12, 318/15, 318/14, 318/5, 317/2,
317/1,292/1,292/2,293,529/1,529/2,529/3,295,296,297,298,299,300,301,302,303,320,312
obręb 0007 Gromadzice gm. Bodzechów.

Prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego oznacza, że wyznaczony
archeolog jest stale, osobiście obecny podczas wszystkich prac ziemnych objętych rygorem nadzoru.
Na bieżąco prowadzi dokumentację fotograficzną i rysunkową oraz prowadzi nieprzerwalną, wnikliwą
obserwację nadzorowanych prac, informując ŚWKZ regularnie o ich postępach oraz niezwłocznie,
zgodnie z nakazem art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, o potencjalnych znaleziskach.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, Budynek }lA", pokój 442 (piętro IV) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:30 do 15:30.

Informujemy, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bodzechowie, w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Bodzechowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gromadzice oraz na
tablicy ogłoszeń WUOZ w Kielcach i w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Kielcach, uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydanej decyzji.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
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Pouczenie

Od wydanej decyzji nr 3317/2019 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 92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
admin istracyjnego:
- 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 określonych 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 9 1, nie mogą być udo~tępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę ilwskazuje, w jaki
sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udo,~tępniony.
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Wywieszono: od dnia , do dnia .

Miejsce wywieszenia: .

Podpis osoby potwierdzającej publikację/ udostępnienie informacji:

..............................................................
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ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

W KIELCACH

Znak: ZATiRA.IA.5161.64.2019 Kielce. 09.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE I
Na podstawie z art. 49 ~1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Kodeksl postępowania

administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 94 oraz art. :89 pkt 21 art. 91
ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) L

ŚWIĘTOKRZYSKIWOJEWÓDZKIKONSERWATORZABYTKÓWW KIELCAtH
I

zawiadamia
o wydaniu decyzji nr 3317/2019 z dnia 09.04.2019 r. znak: 2ATiRA.lA.5161.64.2019,

pozwalającej na wykonanie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w związku
z Inwestycją polegającą na budowie napowietrznej stacji transformatorowej lS/0,4kV oraz
budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 15kV i O,4kV i przebudowie linii O,4kV
w miejscowości Gromadzice, gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, na terenie
działek geodezyjnych o numerach:

na działkach nr ewid. 291/4, 321, 523, 524, 322, 318/13, 318/12, 318/15, 318/14, 318/5, 317/2,
317/1,292/1,292/2,293,529/1,529/2,529/3,295,296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 320, 312
obręb 0007 Gromadzlce gm. Bodzechów.

Prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego oznacza, że wyznaczony
archeolog jest stale, osobiście obecny podczas wszystkich prac ziemnych objętych rygorem nadzoru.
Na bieżąco prowadzi dokumentację fotograficzną i rysunkową oraz prowadzi nieprzerwalną, wnikliwą
obserwację nadzorowanych prac, informując ŚWKZ regularnie o ich postępach oraz niezwłocznie,
zgodnie z nakazem art, 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, o potencjalnych znaleziskach.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, Budynek "A", pokój 442 (piętro IV) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:30 do 15:30.

Informujemy, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bodzechowie, w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Bodzechowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gromadzice oraz na
tablicy ogłoszeń ,WUOZ w Kielcach i w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Kielcach, uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydanej decyzji.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
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•
Pouczenie

Od wydanej decyzji nr 3317/2019 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 Ś i i 2, art. 129 9
1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. !

Zgodnie z art. 4gb 9 1 i 9 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Ipostępowania,
administracyjnego:
- w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 9 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, udo.stępnia stronie,
odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych 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 9 1, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki
sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.,
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Wywieszono: od dnia do dnia .

Miejsce wywieszen ia: .

Podpis oS,?bypotwierdzającej publikację/ udostępnienie informacji:
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