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OB WIE SZ C ZE N IE
ZAWIA D OMI EN I E

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10§ 1 oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku 
z postępowaniem administracyjnym prowadzonym z urzędu  w sprawie wpisania  do rejestru 
zabytków województwa 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, 

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie, z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz z podejmo-
wanymi działaniami, które zmierzają do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-
CoV-2, informuje się o  braku możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym 
materiałem dowodowym w siedzibie urzędu. 

Zgodnie z art. 15 zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zapewni stronie na jej pisemny wniosek udo-
stępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontakto-
wych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskaza-
ny przez stronę. 

Inny adres elektroniczny, niż wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym 
mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, może być wskazany wyłącznie pisemnie z pod-
pisem strony lub osoby uprawnionej do działania w jej imieniu. Na pisemny wniosek strony 
kopie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów mogą zostać jej przesłane również za po-
średnictwem operatora pocztowego. W przypadku udostępnienia akt sprawy za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego termin na wy-
powiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań rozpocznie 
swój bieg od dnia udostępnienia tych akt.

Możliwość  zapoznania  się  z  zebranym  w  sprawie  materiałem  dowodowym  oraz 
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań nie jest 

http://www.lwkz.pl/


obowiązkowe.  Niezajęcie  stanowiska  przez  stronę  nie  będzie  stanowiło  przeszkody  do 
wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Ponadto  informuję,  że  ze  względu  na  umożliwienie  stronom  zajęcie  stanowiska, 
zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin 
rozpatrzenia sprawy do dnia 28 maja 2021 r. 

Stronom  służy  prawo  do  wniesienia  ponaglenia,  jeżeli  nie  załatwiono  sprawy  w 
terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym 
zgodnie  z art.  36  §  1,  a  postępowanie  jest  prowadzone  dłużej  niż  jest  to  niezbędne  do 
załatwienia  sprawy.  Ponaglenie  zawierające  uzasadnienie  wnosi  się  do  Ministra  Kultury, 
Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu  w  Warszawie  za  pośrednictwem  Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia 
następuje z dniem 10 maja 2021 r. Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa 
się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia,  w  którym  nastąpiło  publiczne 
obwieszczenie. 

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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