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DECYZJA NR 258ó/2019
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZII-YCH

Na Podstawie art. 89 pkt 2, art. 9l ust 4 pkt 4, art.36, ust. 1 pkt.s ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkam i (t, j. Dz. IJ . z 2018 t. poz. 2067), § 1 8 rozporz ądzenia MinistraKultury iDziedzictwa Narodowego z dnia2 sierpnia 2018 r. w sprawió prowadzeniapruc kón."ńatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do Ęestru zabyti<ow albo na Listę Skar|ówDziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archiiektoniózryón i i*yón dzińai §iz', zab.łku wpisanym dorejestru zńYtkow, atakże badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. L zo]tr., poz.1609 ) oraz art,104 Kodeksu PostęPow_ania administracyjnego ustiwy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kobeks posiępowania
administracYjnego (Dz. I]. z 2019 r., poz. ti::); po'rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego przezpana WitoldaWańka, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, u!|Łączna lC, 55-100 Trzebnica,
Pismo z dnia 18,10.2019 r,, wPł, l8.10.2019 r., o udzielenió pozwolenia nu pio,wuOr.ni. badń archeologicznych,w związku z inwestYcją: 

Prz9budowa drogi powiatowej nr 1367D wraz zbudową drogi pieszo_rowerowej odcmentarza do drogi wojewódzkiej nr 342 w Szewcach, gm 'Wisznia Mała, dz.'407ń orazpo ocenie danych
przedstawionych We wniosku i załącmikachdo niego

udzielam pozwolenia
Zarządowi Dróg Powiatowych w Trzebnicy

na Prowadzenie ratowniczYch badań archeologióznych, na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego,
Średniowiecznego i nowożYtnego, na terenie wsi o średniowięcznej metryJe i w sąsiedxw ie założenia
sakralnego z koŚciołem P.w. Ś*. Annyi w związkuz inwestycją: przebudowa drogi powiatowej nr 7367Dwraz Z budową drogi .Pieszo-rowerowej od cmentarza aó arogi wojewódzki ef nr 3a2 w Szewcach,gm Wisznia MŃa, dz.40712, zgodnie z zalłęsem i w sposób *riu"uny w progrimie prowadzenia badań
archeologicznYch, oPracowanYm Przez mgI. Witolda Wańka stanowiącym^ ziącznik'nr l ao ninie.;szei
decyĄi.
MaPY w skali 1 : 500 z oznaczonvm miejscem prowadzęnia badań archeologicznych _ projekt
zagospodarowania terenu stanowi zńączniki nr 2.1 - 2.2 do niniejszej decyĄi.

Termin wazności pozwolenia upływa dnia: 31.12.2022 r.

1, Obowiązku kierowania,wlw badaniami przez osobę spełniającą wymaganiao o lrtorycn mowa odpowiedniow art, w art, 37e ust. 1 ustawY o ochronie zabytków i opiece nad Źabytkami. (wskazu.ry 1a,Ó wnioskumgr Witold Waniek spehria te warunki);
2, Obowiązku Przekazania DolnoŚląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niżw _terminie 14 dni Przed dniem rozpoczęcia badań archeo|ogicznych, a w toku naaarn na ti dni przeddokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1.:
- imienia, nazwiska i adresu osobyo o której mowa w pkt 1
- dokumentów Potwierdzających sPełnienie przeztę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art.37eust. 1 ww. ustawy
- oŚwiadczenia osobY, o której mowa w pkt l, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi badaniamiarcheologicznymi albo samodzielnego ich wykon}.ouoi";
3, Zawiadomięnia DolnoŚląskiego Wojewódzkiego Konserwatora ZabyĄków o terminie rozpoczęcia i zakończenia
wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznycń.
4, Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwat oraZab5Ąków o zagrożeniach lub nowych
okolicznoŚciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanycń w pozwoleniu badań archeologicznych;
5, Prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania tych badań w spoŚób umozliwiającyjednoznacmą identYfikację i dokładną lokalizację plzestrzenną wszystkich czlłrności oraz {okonanych odkryći Przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiómu Konser*uio.o*i Zabytków w terminie 

- 
okreslonyłn pńz

DolnoŚląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyłków nie dfuższym niź 6 miesięcy od dnia zakońcźenia'tych
badań;3 miesięcy od dnia zakończeniabadań;
6, Prowadzenia doraŹnej konserwacji pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania ich Do1nośląskiemu
Wojewódzkiemu KonserwatorońZńytków w tęrminie do S tat od dnia zakońc"enia wst azanyctt w pozwoleniu badań;



7, Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkienru
Konsęrwatorowi Zabyków w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończęnia wskazanych w pozwo|eniu badań;

8. Sporządzenia sprawozdania ze rvskazanych w pozwoleniu badań w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEO
z koniecznyrni uzupełnieniarni i przekazania tęgo sprawozdania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zablków w terminie do 3 tygodni od dnia zakończęnia wskazanych w pozwoleniu badań;
9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badati zgodnie ze standardami okreś|onymi
w załączniku do cy,t. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
l0. Dokonanie aktualizacji istniejącej kaĘ AZP stanowiska, a w przypadku nowych odĘć zabYków archeologicmych
sporządzić kafię stanowiska i przekazac Do|nośląskiemu Wojewódzkienru Konserwatorowi ZabYków we Wrocławiu. Do
opracowania wynragane jest stosowanię instrukcji Narodowego Instytutu Dzlędzictwa z20l5 r.

ll, Opracowania wyników wskazanych w pozwoleniu badari i przekazania go wojewódzkiemu konserwatororvi
zabyków w terminie do 3 lat od dnia zakończenia tych badań;

12. Uporządkowania terenu po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań;

l3. Opracowanie sposobu postępowania z zabYkiern po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań iprzekazanla
tego opracowania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zaby,tków w terminie 3 miesięcy od dnia
zakończenla badań;

UZASADNIENIE
Wymóg podjęcia stałego nadzoru i badań archeologicznych wynika z lokalizaclt planowanej inwestycji. na terenie
intensywnego osadnictwa pradziejowego, na terenie wsi o średniowiecznej metryce i w sąsiedztwie założęnia
sakralnego z kościołem p.w. Św, Anny, Obszar ten stanowi zabytek w rnyśl art. 3 pkt 4 w związku z aft. 6 ust. 3

ustawy z d1.23lipca 2003 r. o ochronie Zabyków i opiece nad zabltkami (tj. Dz.U. z 2018 poz.2067 ze zm.) i ujęty
jest w wykazie, o którym mowa aft. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianię ustawy o ochronie zabYków i opiece
nad zabytkami oraz o zmianlę niektórych irrnych ustaw (Dz. U. rrr 75 z 2010 r. poz. 414). Stwierdzona na tym terenie
zawartość reliktów archeologicznych, t. j. elernentów dawnej struktury przestrzennej przetrwałej w warstwie
podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie
i zadokumentowanie, co lezy w intęresie społecznym ze względu na posiadaną waltość historyczną i naukową. W
związku z tym przy zmianie zagospodarowania wiążącego się z ingerencją w poziom gruntu niezbędne jest dokonanie
rozpoznania teręnu, w tym układu nawarstwień oraz metodyczna eksploracja izadokumentowanie ręliktów dawnego

osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktów architęktonicznych i innych obięktów, pozyskanie ruchomego
materiału zabytkowego, szczątków kostnych) oraz ich konserwacja. W związku tym zamierzenie nalezy prowadzić przy
uwzględnieniu wskazanych uwarunkowań.

Pouczenie:
1. Kto podejrnuie działania. o którychtnorva w art. 3ó ust. l pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonl,nli

rv pozrvoleniu wojewódzkiego konserrvatora zabytkórv. podlega karze pieniężnej rv rvl"sokości od 500 do 500 000 zł.
( art. l 07 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolcnia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budorvlane, badania konsenł,atorskie lub _architektoniczne przy zabytku wpisanyrn do rejestru lub roboty budowlane w jego

otoczeniu albo badania archeologicme podlega karze grzywny (ań. l 17 ww. ustawy cl ochronie :zabytków i opiece nad zabytkami).

3. lnlorrnuje się, że postęporvanie rv sprarrie rvl,danego pozlł,olenia możc zostać wznowione. a następnie pozrvolenie może
zostać cofnięte lub zmienione na podstarvie art. 47 ustarvy zdnia23 lipca 2003 r. o ochronię zabl,tków i opiece nad zabytkami.

4. Ninie.isza dcc),zja nie zlvalnia z konięczności posiadania wszystkich innych uzgodnieri. opinii i zezr,voleń rł,_vmaganych prawem.

Ocl ninie.jsze.j decl,zji słuź1, prarvo odrvołania do Ministra Kultury i Dziedzictrva Narodorvego rv Warszarvic za moim
pośrcdnictrvenl r,v tęrnlinie l4 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do rvniesienia odrvołaniir. strona możę zrzec się
prarva do lł,niesienia odrrołania rvobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabltkórv we Wrocławiu. który'rlldał
decr z.|ę.

Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkienlu Konserrvatoror,vi Zabl,tkórł, rvę Wrocłarłiu oślviadczenia o zrzeczeniu się

prarva do rvniesienia odrvołania przez ostatnią ze stron postępolvania. decyz-ja slaje się ostateczna i prarvomtlcna. co ozllacza. iż

decyzja podlega natl,chmiastorv..u 11,y,konaniu i brak jest nroźlirvości zaskarżenia clccl,z.ii do Wo.jervódzkiego Sadu

Administracl,jrlego. Nie.jest nrożlir,r,e Skutecznc cothięcie ośrviadczenia o zrzcczeniu się prarva do rvniesienia odrvołania.
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Badania archeologiczne prowadzone będą zgodnie z zasadami eĘki i metodyki

archeologicznej. Obszar budowy znajduje się na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego,

średniowiecznego i nowożytnego, na terenie wsi o metryce średniowiecznej oraz w sąsiedztwie

założenia sakralnego ze średniowiecznym kościołem pod wezwaniem św. Anny. Droga będąca

przedmiotem modernizacji przebiega przez centralną część wsi Szewce. Prace ziemne prowadzone

będą na odcinku 2000 metrów. Max szerokość korytowania wyniesie 5 m przy głębokoŚci do 0,5 m.

Budowana będzie także ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości2,5m, Wszystkie etapy prac ziemnych

będą ściśle nadzorowane, Do odhumusowania użyta zostanie koparka zĘżkąskarpową. W przypadku

odkrycia obiektów archeologicznych podjęte zostaną badania ratownicze. Stropy ewentualnych jam

będą doczyszczone i przygotowane do dokumentacji archeologicznej. Przy natrafieniu podczas

eksploracji na materiał organiczny pobrane zostaną próby do analiz specjalistycznych. Sporządzona

zostanie także doktadna mapa badanego obszaru wraz z siatką arową. Zabytki ruchome metrykowane

będą zgodnie z miejscem znalezienia. Badaniom archeologicznym towarzyszyć będzie dokumentacja

Wykorzystana w zakresie:

a) dokumentacjiopisowej:

stosowana do opisu warstw, konstrukcji, obiektów i ich korelacji, ułożenia zabytków i

ewentualnych destruktów; zawarta będzie w dzienniku badań oraz polowych kartach warstw;

b} dokumentacji rysunkowej:

obejmie ona profil wykopu, plan rozmieszczenia ewentualnych konstrukcji, plany i przekroje

jednostek stratygraficznych - warstw, obiektów oraz istotne szczegóły zaobserwowane

podczas eksploracji i znalezisk in situ; w zależności od potrzeb stosowana będzie skala 1:10,

1:20, 1:50, 1:100;

c) dokumentacji fotograficznej:

zarejestrowane zostanie położenie wykopu w stosunku do obecnego krajobrazu, doczyszczone

nawarstwienia, konstrukcje, przekroje, sposoby zalegania zabytków w wykopie oraz wszystkie

istotne informacje pozyskane trakcie badania stanowiska;

d) inwentarzy:

ta kategoria stosowana będzie w stosunku do jednostek stratygraficznych, zabytków, próbek,

dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.

po zakończeniu prac wykopaliskowych cały materiał zabytkowy, przewieziony zostanie do

Muzeum Archeologicznego w Środzie Śląskiej a teren zostanie zagospodarowany przez inwestora.

Jeżeli wyniki badań będą tego wymagaĘ, zostaną opublikowane w wybranym periodyku

archeologłcznym, Z poważaniórn, Witold Waniek
Pl,",!, A).,r,1,1

plan badań


