
ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI 
KONSERWATOR ZABYTKÓW 

W KIELCACH 

Znak: ZATiRA.IA.5161.175.2021 

OBWIESZCZENIE 

Kielce, 02.11.2021 r. 

Na podstawie z art. 49 § I ustawy z dnia 14 cze1wca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, a1t. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 71 O z późn. zm.) 

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH 

zawiadamia 

o wydaniu decyzji nr 4285/2021 z dnia 02.11.2021 r. znak: ZATiRA.IA.5161.175.2021,

na wykonanie nieinwazyjnych badań archeologicznych powierzchniowych 

w ramach krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - dot. ewidencji zabytków 

archeologicznych Archeologiczne Zdjęcie Polski, 

na obszarze AZP oznaczonym numerem 93-57 - w części tego obszaru znajdującej się w granicach 
woj. świętokrzyskiego, 

w ramach: 
Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, Cel szczegółowy nr 1: 

Optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego, Kierunek działania 2: Wzmocnienie systemu ochrony na 

poziomie centralnym, Zadanie nr 3: Wsparcie dziala11 dokumentacyjnych zasobu zabytkowego. Uzupełnienie 

i ujednolicenie systemów ewidencyjnych zabytków archeologicznych oraz wzmocnienie ochrony i opieki nad nimi 

-AZP, zadania realizowanego na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie,

na terenie sołectw: 

I) Mstyczów, Podsadek, Jeżów, Klimontów, Klimontówek- gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski
2) Krężoły, Pękosław - gm. Wodzisław, pow. Jędrzejowski

- obszar badań zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

Sposób wykonania badań: 
Badania, o których mowa, polegają na powierzchniowej obserwacji gruntu pod kątem występowania ruchomych 

zabytków archeologicznych, ewentualnych form terenowych interpretowanych jako zabytki nieruchome 

o własnej formie terenowej, lub innych, kwalifikujących się w ramach definicji zabytku archeologicznego

w rozumieniu ustawy o.z.o.z. (a1t. 3 pkt 4). Badania mają również na celu weryfikację terenową danych

archiwalnych oraz danych przestrzennych nt. potencjalnych zabytków archeologicznych. Dopuszcza się

w ramach tych badań archeologicznych użycie detektorów metali, jako metody badawczej-archeologicznej,

uzupełniającej rozpoznanie powierzchniowe. Wykorzystywanie detektorów metali nie może być traktowane jako
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