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WMOSKODAWCA:

Gmina sośnicowice
ul, Rynek 19

44 - 153 Sośnicowice

reprezentowany prZęZ

(tel. kontaktowy, e-mail)
ŚĘski Wojewódzki3
Konserwator Zzbytków

oDBIoR oSoBISTY: n TAK f] NIE w Katowicach
ul. Francuska 12

40-015 Katowice

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w
katołvicach
Delegatura w Bielsku-Białej
ul. Powstańców Sląskich 6
43 - 300 Bielsko Biała

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ł,
katowicach
Delegatura w Częstochowie
ul. Mirowska 8
42 - 2l7 Częstochowa

wNIosEK
O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZLIYCH

wnosze o rłrydane oozwolenia na orowadzenie badań archeolosicmych na terenie
stanówiska arcńeologicŻnego m AZP 98 -'42l14 9 (ślady osadnictwa śródniowiecznego

'i'rióWóżYtiidgó)W iójóńlć'iil.'C6iańićżńćj'rijl:'Wójśkiej'WSlćiakóWićaćh(dżiełkiil'r 15f 'i'565/'149,

,obręb Sierakowice); w,związku,z planowaną,lnwe§tycją poĘającąna,budoruie kanatiza§i",
. sanjta rnei do, n ieruch omości .przy. u l- Ce ramicznej. w Sierakowjcach. . . . . . . . . . . .

Określenie wspołrzędnych geodezyjnych: x=6533005,37; y=5571416,86; x=6533019,90;
yż557 1:426,62;"i=557T444,25,,, v:6533p08;49-", ., .,_

(mkazanie miejsca pro-wadzenia badań archeologiunych z olwśleniem wspołzędnych geodezyjnych)

Mi ej scowość . .§..g§.1 ię-o. Y ig. 9..,. ...., ani u

I Imię i nazwisko adres osoby flzlcznej lub pełna nazwa w prrypadku podmiotów niebędących osobami flzycmymi oraz adres
siedziby. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich czy restauratorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytku wydaje się na wniosek osoby flrycznej lub jednostki organizaryjnej posiadającej tytuł prawny do
korzystania z zabytku, wynikający z prawa własności, uż}tkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa
fzeczowego lub stosunku zobowiąz,anego ( np. najem, dzieźawa, uĘczenle).
2lmię i nazwisko (imiona i nazwiska) przedstawiciela/li lub pełnomocnika./ów występującejlych w imieniu wnioskodawcy oraz

adręs do doręczeń.
3 Niepotrzebne skreślić.
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B adan i ami kierować będzie l badania sam odziel ni e będzi e wykonl.r.vaća :

Przewi dywany termin rozpo czpia badań:

(Uwaga: wskazany termin zakończenia badań będzie traktowany jako termin ważności wydanego

pozwolenia)

uzasadnienie wniosku:

obowiazkowe załaczniki :

1) program prowadzenia badań archeologicznych- 2 egz;

2\ dokument potwierdzający posiadanie pyzez łvnioskodawcę Ęćułu prawn€go do korzystania
z nieruchomości, uprawniającego do występowania z Ęm wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o
posiadaniu tego §ltułu, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te
działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że
wlaściciel lub posiadacz tej zgody 6ę udzielił;

3) zgoda dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku
prowadzenia badań archeologicznych odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;

4 Niepotrzebnie skreślić..
5 Należr- rvpisać imię. nazwisko i adres osoby kierującej badaniami archeologiczn_vmi albo samodzielnie w_vkonującej te
badania - nie dotyczy prz.v*padków, gdy osoba taka zostanie wy,łoniona \Ą,postępo\ł,aniu o udzielenie zamówienia publicmego.
6 Oborviązek złożenia ośw-iadczenia dotycz_v wyłącznie przypadkór.v. gdy osoba kierująca badaniami lub rł,ykonująca
samodzielnie badania zostanie wl,łoniona \Ąl postępo\\,aniu o udzielenie zamórł,ienia publicznego.
? Tetmin nale§ określi ć przed podanie dnia. miesiąca i 1,oku rozpoczęcia badań.
" YauZp|Zyp|S /,

Iż1

7

8

OŚWIADCZENIE6

Oświadczam, że osoba kierująca badaniami archeologicznymilwykonująca samodzielnie badania
archeologiczne zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zasto§owaniem
kryterium posiadania kwalifikacji, o któr5łn mowa w ań 37 e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z2ll4 roku, poz. !446zpóźn. zm.).

lub

Przewidywany termin zakończęńa badań: .,



4) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą badaniami archeologicznymi albo
samodzielnie wykonującą te badania kwalifikacji do kierowania tymi badaniami albo samodzielnego
wykonywania tych badań, w prz5rpadku gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;

5) mapa topograficzną w skali 1:10 000 albo większej umożliwiająca lokalizację nieruchomego zaby,tku
archeologicznego z zuznac;nonym miejscem planowanych badań archeologicznych;

ó) plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do
punliitów szczegółowej o§nowy geodezyjnej poziomej co najmniej III klasy i punktów szczegółowej o§nowy
geodezyjnej pionowej co najmniej TV klasy w skali:

a) 1:100, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni do 1000 m2, albo

b) 1:500, jeżełi badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni większej nż 1000 m2 i
mnieiszej niż 10000 m2, albo

c) 1:1000, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni większej niż 10000 m2
- w przypadku badań archeologicmych, które nie będą prowadzone na polskich obszarach morskich;

8) dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organuacyinej do przyjęcia zabytków
archeologicznych odkryĘch w trakcie prowadzenia badań archeologicznych;

9) oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków finansowych na
przeprowadzenie Ęch badań w zakresie określonym w programie prowadzenia badań archeologicznych, o ile
wykonawca Ęch badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

10) opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych.

Dodatkowe załączniki:
1) Dowód zapłaĘ opłaĘ skarbowej za wydanie pozwołenia (82,00zł)

Dokument pełnomocnictwa udzięlonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik (w
oryginale lub uwierzlelnionej kopii zgodnie z art. 33 § 3 kpa) wraz z dowodem ńszczeńa opłaĘ
skarbowej w wysokości l7,00zł|0 odńożęńa dokumentu stwierdzającego udzielenie peŁromocnictwa,
Innę..........

(podpis wni oskodaw cy lub jego przedsławiciel a/pełnomoc nika)

OŚWIADCZEI{tE
o posiadaniu tytułu prawnego do korrystania z zabytktu|l

Oświadczam, że przyshlg$e mll 12 tytrrł prawny do korzystania z zńytlat

2)

3)

ft,lkreślenie zabytku i jego ptłłozenie)

9 W przypadku, gd_v r,vnioskodarł,ca jest zw,olnionv z opłaty skarbov,ej należy wskazać podstawę pra\Ą,ną zrł,olnienia
10 Dtrwodu opłaty nie składa się. gdy ułlioskodawca korzysta ze zrł,olnienia z opłaty skarborł,e_j .

11 Wypełnić w przypadku braku u,łaścilvego dokumentu potwierdzającego posiadanie tvtułu prawnego do korzystania z
zabltku.
l2 lmię i nazrł,isko lub nanva rłnioskodawc1, jeśli ośrł,iadczenie składa pI,zedstarł,iciel lub pełnomocnik.
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Wynikający Z:

własności
współwłasności(wudziale /.......,.....)
prawa ułtkowania wieczystego (w udziale . . . . . .,/. ... , ,..)
ograniczonego prawa rzeczowego (proszę wskazać, jakiego, np. służebność gruntowa. uźr.tkowanie, itp.) w

postaci

! stosunku zobowiązańowęgo (proszę wskazać, jakięgo, np. dzierżawa, najem, uĘczeńe lub inny dającaprawo
do korzystania z zabytka w sposób objęł wnioskiem -i zĄczyć dokument potwierdzający stosunek
zobowiązaniowy)

który uprawnia mnie do wystąpieniazniniejszym vmioskiem.

(podp is v, ni os kodau, cy lub j e go pr: edst awi ciel a/pełnomocni ka)

OŚWIADCZENIE
o posiadaniu środków na pokrycie badań archeologicznych

Oświadczam, że posiadam środki finansowe na przeptowadzenie badań określonych w załączonym do wniosku
programie badń archeologicznych.

(p odpis w ni os ko dał cy lub j e go prze dst młici el a/pełnomocnika)

POUCZENIE:

1. W przypadku braków formalnych wniosku wojewódzki konserwator zabytków wzywa wnioskodawcę
do uzupełnienia wniosku o łvydanie pozwolenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłużsrym niż
21 dni od dnia otrzyrmania wezwania.

2. Wojewódzki konserwator zabytków może werwać wnioskodawcę do złożeńą w terminie, o którym mowa
w pftt 1, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historyczrej, konserwatorskiej,
fotograficzrej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych prac konserwatorskicĘ prac
restauratorskich, robót budowlanych lub badń archeologicznych, niezbędnej dla prawidłowego
rozpatrzeńa wniosku.

3. lVniosek o wydanie pozwolenia pozostawia się bez rozpatlzenia, w przypadku gdy wnioskodawca w
terminie określonym w wezwaniu nie uzupełni braków formalnych lub nie złoĘ dodatkowej
dokumentacji albo oświadczenia, że tallei dokumentacji nie posiada.
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4.

5.

Pęłnomocnikiem sfony w postępowaniu administracyjnym może być wyłączńe osoba fizyczna miląca
pehrą zdolność do c4mności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone
do protokofu (afi. 33 kpa). Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu
pehromocnikowi. Strona może wskązać takiego peŁromocnika. Strona zamieszkała za granicą lub mająca
siedzibę za granicąjeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest
obowiązana wskazać w laaju pełnomocnika do doręczeń (art. 40 § 2 i § a kpa).

PeŁromocnictwo powinno być udźelone na piśmie, w formię dokumentu elekhonicznego lub zgłoszone do
protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elekkonicznego powinno być uwierzytelnione zapomoaą
mechanizrnów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadanla publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub
urzędowo (notańalnie) poświadczony odpis pehomocnictwa. Adwokat, radca prawrry, rzęczńk
patentorvy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa
oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

W toku postępowania strony orazich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji o kazdej zmiennię swego adresu, W razie zańedbańa tego obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. al kpa).

Opłatę skarbową należy rvnieść na rachunek wskazany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
właściwego dla miejsca złożetiawniosku i/lub pełnomocnictwa.

Zgodnie z treścią art.37e,37g,37h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

a) Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w
badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyżsry wymóg doĘczy również osób, które samodzielnie wykonują badania archeologiczne.

b) Udział w badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy Ęch pracach lub badaniach
w muzeum będącym insĘrtucją kultury, potwierdzają świadectwa, w tym doĘczące odbyfych
praktyk zawodowych, oraz inne dokumenĘ zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub
robotach lub zatrudnienie przy Ęch pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej,
na rzec:,L której te prace, badania lub roboĘ byĘ nykonJrwane, albo przez osobęo pod której
nadzorem byĘ wykonywane, w tym zakesy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum
będącym insĘltucją kultury, lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów
zabytków.

c) Wykształcenie i §rtuĘ zawodowe, o których mowa w art. 37e, mogą być uzyskane poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i
Ętułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
odrębnych przepisów.

6.

1.
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