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Katowice, dnia 31.12.2019 r. 
za potwierdzeniem odbioru 

D E C Y Z J A Nr KI 1698 /2019 
Na podstawie art. 49, art. 104 § 1 i art. 108 § loraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096, ze zm.) oraz art. 
89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067, ze zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pilica, z siedzibą przy ul. Żarnowieckiej 48a, 42-436 Pilica, 
reprezentowanej przez działającą z up. Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy, panią Joannę Ślusarczyk, 
z dnia 6 grudnia 2019 roku, znak: IiR.7011.12.2019 (data wpływu: 9 grudnia 2019 roku) 

pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K/350/2019 z dnia 21 marca 
2019 roku (sygn. K-AR.5161.17.2019.KWK) 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), w następujący sposób: 

na stronie 2 w punkcie 4: 
zamiast: „Pozwolenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2019 roku" 
wpisuje się: „Pozwolenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku" 

Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Pozostałe ustalenia oraz warunki Pozwolenia K/350/2019 z dnia 21 marca 2019 roku pozostają 
bez zmian. 

Wnioskiem z dnia 6 grudnia 2019 roku (data wpływu: 9 grudnia 2019 roku) Gmina Pilica, z 
siedzibą przy ul. Żarnowieckiej 48a, reprezentowana przez działającą z up. Burmistrza - Sekretarz 

Miasta i Gminy, panią Joannę Ślusarczyk, wystąpiła do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach z wnioskiem o zmianę pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków nr K/350/2019 z dnia 21 marca 2019 roku (sygn. K-AR.5161.17.2019.KWK) w zakresie 
terminu ważności pozwolenia, tj. prolongaty do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

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 zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 

zmienia 

Uzasadnienie: 
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wojewódzkiego konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Mając powyższe na uwadze, Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Katowicach obwieszczeniem z dnia 10 grudnia 2019 roku (sygn. K-
AR.5161.290.2019.KWK) zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej 
sprawie. Ww. zawiadomienie zostało przekazane do Burmistrza Gminy Pilica wraz z prośbą o jego 
rozpowszechnienie zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Obwieszczenie informacji o wszczęciu ww. postępowania nastąpiło w dniu 10 grudnia 2019 roku. 
Pismem z dnia 19 grudnia 2019 roku, znak: IiR.7011.12.2019 (data wpływu: 23 grudnia 2019 roku) 
Burmistrz Gminy Pilica, pan Artur Janosik, wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej 
wykonalności z uwagi na ważny interes publiczny, jakim jest kontynuacja budowy i przebudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, w ramach której prowadzony jest nadzór archeologiczny. 
Pozostałe strony nie wniosły uwag, dowodów oraz wniosków w sprawie. 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach po analizie akt sprawy zważył, co 
następuje. 

Pozwoleniem nr K/350/2019 z dnia 21 marca 2019 roku Śląski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Katowicach zezwolił 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. 155 kpa „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być 
w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją 
wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia 
za tym interes społeczny lub słuszny interes strony". 

W ocenie tut. organu prolongata terminu ważności pozwolenia nie wpłynie negatywnie na 
sposób realizacji badań. Jednocześnie, przychylając się do złożonego wniosku, z uwagi na dobro 

publiczne oraz strategiczny charakter inwestycji objętej przedmiotowymi badaniami archeologicznymi, 
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach w ust. 5 pozwolenia nadał decyzji rygor 
natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 § 1 kpa decyzji, od której służy odwołanie, może 
być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia 
lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też 
ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. 

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie: 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. 

2. 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. 

3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej 
(tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1000). 

Z up. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach 
mgr inż. arch. Anna Ostrowska 

Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach 

(podpisano elektronicznie) 

Otrzymują: 
1. Gmina Pilica, Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 48a, 42-436 Pilica 
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości - w drodze publicznego obwieszczenia 
lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania (zgodnie z 
art. 49 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 zabytków i opiece nad zabytkami - tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067, ze 
zm.) za pośrednictwem: 

a) Burmistrza Miasta Gminy Pilica 

Do wiadomości: 
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa 
2. Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Gzichowska 15, 42-500 Będzin 
3. aa x 2 (sekretariat, KWK) 

KWK, dn. 31.12.2019 r. 
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