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OB WIE SZ C ZE N IE

POS TA N OWI EN I E

Na podstawie art. 123, w związku z art. 7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  256  ze  zm.), w 
zawiązku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym z urzędu w sprawie wpisania do 
rejestru zabytków województwa lubuskiego pola Bitwy pod Kijami, która rozegrała się 25 
lipca  1759  roku  na  terenie  dzisiejszych  miejscowości  Pałck  i  Głogusz,  stanowiska 
archeologicznego  Pałck  6  (AZP 58-14/45)  oraz  reliktów  pomniku  upamiętniającego 
wydarzenie,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p os tan aw ia

dopuścić w ww. sprawie dowody, w postaci:
1. karta cmentarza, oprac. W. Strzyżewski, 1993 r.,
2. Stachowiak P., 2013 r.,  Sprawozdanie z powierzchniowych badań archeologicznych 

prowadzonych w 2013 roku na pobojowisku bitwy z okresu wojny siedmioletniej pod 
Kijami,

3. karta  ewidencyjna  zabytku  archeologicznego  Pałck  6  (AZP  58-14/45),  oprac. 
J. Wrzosek 2013 r.,

4. Wrzosek  J.,  2014  r.,  Sprawozdanie  z  prac  pomiarowo –  inwentaryzacyjnych  pola 
bitwy pod Kijami/Pałckiem stoczonej 25 lipca 1759 roku,

5. Wrzosek J., 2015 r., Ewidencja pól bitewnych województwa lubuskiego,
6. Stachowiak P., 2015 r.,  Sprawozdanie z archeologicznych badań powierzchniowych 

przeprowadzonych na pobojowisku z okresu wojny siedmioletniej  pomiędzy wsiami 
Głogusz a Pałck (sezon 2014 – 2016),

7. Stachowiak P.,  2020 r.,  Próba określenia  granic pola bitwy pod Kijami (23 lipca 
1759),

8. protokół  oględzin  przeprowadzonych  w  dn.  05.03.2021  r.,  wraz  z  dokumentacją 
fotograficzną,

9. protokół  oględzin  przeprowadzonych  w  dn.  11.03.2021  r.,  wraz  z  dokumentacją 
fotograficzną,

10. protokół  oględzin  przeprowadzonych  w  dn.  19.03.2021  r.,  wraz  z  dokumentacją 
fotograficzną,

11. protokół  oględzin  przeprowadzonych  w  dn.  26.03.2021  r.,  wraz  z  dokumentacją 
fotograficzną.

http://www.lwkz.pl/


u zas adn i en ie  

W  dniu  06.11.2020  r.  pismem  znak:  ZA.5132.23.2020  [1],  Lubuski  Wojewódzki 
Konserwator Zabytków z urzędu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania 
do rejestru zabytków województwa lubuskiego pola Bitwy pod Kijami, która rozegrała się 25 
lipca  1759  roku  na  terenie  dzisiejszych  miejscowości  Pałck  i  Głogusz,  stanowiska 
archeologicznego  Pałck  6  (AZP  58-14/45)  oraz  reliktów  pomnika  upamiętniającego 
wydarzenie. 

Mając  na  względzie  dokonanie  rzetelnej  oceny  wartości  zabytkowych,  Lubuski 
Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  postanowił  dopuścić  jako  dowody  w  sprawie  kartę 
ewidencyjną  cmentarza,  kartę  ewidencyjną  zabytku  archeologicznego,  dokumentację  w 
postaci sprawozdań z dotychczasowych badań archeologicznych oraz opinie znajdujące się 
w archiwum zakładowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ponadto dopuszczono 
protokoły  sporządzone  w  toku  postępowania  administracyjnego  w  dn.  05.03.2021  r., 
11.03.2021 r., 19.03.2021 r., 26.03.2021 r. wraz z dokumentacją fotograficzną. 

Z uwagi na fakt, iż celem postępowania administracyjnego jest wydanie prawidłowego 
rozstrzygnięcia merytorycznego organ administracji publicznej podejmuje w myśl przepisu 
art.  7  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  wszelkie  czynności  zmierzające  do 
wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Mając na uwadze 
wskazane wyżej fakty, zgodnie z treścią przepisu art. 75 § 1 wyżej cyt. ustawy jako dowód 
należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności 
dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

p ou cz en ie

Na niniejsze  postanowienie  wydane w trakcie  postępowania  administracyjnego  nie 
służy stronom zażalenie.

Otrzymują:
1. Burmistrz Sulechowa, pl. Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów,
2. Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe,
3. Mieszkańcy miejscowości Pałck oraz Głogusz w drodze obwieszczenia.
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Opracował: Marcin Kosowicz, 28.04.2021 r.


