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DECYZJA NR 43912020
poZWoLENlE NA pRowADzENlE BADAŃ łncHool-oclCzNyCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art.91 ust 4 pkt 4, aft.36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 1ipca 2003 r. o ochronie
zabyków i opiece nad zabykami (t, j, Dz. lJ. z 20j,8 r. poz.206'7 ze zm,), § |8 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zaby,tków albo na Listę Skarbów
Dziędzictwa oraz robót budowlanych, badari architektonicznych i innych działań przy zabYku wpisanym do rejestru
zabytków, atakżę badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z2018, poz. l609 ze zm.) oraz art. ],04

Kodęksu postępowania administracyjnego ustawy zdnia 14 czerwca l960 r, Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1 l33,)

po rozpatrzęniu wniosku z dnia 26.01.ż020 r., (data wpływu: 2'7.01.2020 r.), zgłoszonego przez Pana Witolda
Wańka, "Archeo-Trzebnica", ul. Witosa 12l8, 55-100 Trzebnica, będącego pełnomocnikienr inwestora - Zarządu
Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna lC, 55-100 Trzebnica, o udzielenię pozwolenia na prowadzenie
badań archeologicznych w zrviązku z inlvestycją: przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D, polegająca na
budowie chodnika w Powidzku, gm. Zmigród, nr dz. 82, oraz po ocenie danych pzedstawionych we wniosku
i załącz,ikach do niego

udzielam pozwolenia
Zarządowi Dróg Powiatowych w Trzebnicy

na prowadzenie ratowniczych badaIi archeologicznych, obejmujących stały nadzór archeologiczny i w razie
konieczności ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową na obszarzę intenslłvnego osadnictwa
pradziejowego, średniowiecznego i nowozytnego, w obrębie wsi o metryce średniowiecznej, objętej strefą
ochrony konserwatorskiei, w sąsiedztwie zlranyclr stanowisk archeologicznych, zgodnie z zakresetn i w sposób
wskazany w programie prowadzenia badań archeologicznych, opracowanym przez n7gr Witolda Wańka,
stanowiącym załącztlikrr l do ninieiszei decyzji. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z oznaczonym
miejscem prorvadzenia badań archeologiczrlych stanowi załączl,ńknr 2 do niniejszej decyzji.

Termin rvazności pozwolenia upływa dnia: 31 .|2.2022 r.

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami:
l. Obowiązku kierowania w/w badaniami przez osobę spełniającą wymagania, o których tnowa odpolviedrrio w ar1.

w aft. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabykami (wskazany we rłniosku mgr Witold Waniek
spełnia te wyrnagania);
2. Obowiązkuprzekazania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie pózniej niż w tęrminie l4
dni przed dniem rozpoczęcia badari archeologicznych, a rv toku badań na l4 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o której nlowa w pkt l .:

- imienia, nazwiska i adręsu osoby, o której mowa w pkt l
- dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37e ust. I

wW. ustawy
- oświadczellia osoby. o której mowa w pkt l, o przyjęciu przęz tę osobę obowiązku kierowania tymi badaniami
arclreologicznyml albo samodzielnego ich wykonywania:
3, Zawiadomienia Do|nośląskiego Wojewódzkiego Konserrvatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia
rł,skazalrych w pozwoleniu badań archeologicznych.
4. Niezwłocznego zawiadolnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych
okolicznościach ujawnionych rv trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania tych badań w sposób umożliwiający
jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkiclt czynności oraz dokonanych odkryć
i przekazania jej Dolnośląskiernu Wojęwódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie określonyln przęz
DolnośIąskiego Wojervódzkiego Konserwatora Zabyków nie dłuższyttl niz 6 miesięcy od dnia zakończęnia tych badań;

6. Prowadzetlia doraznej konserwacii pozyskanych zabytków i ich dokumelltacji i' przekazania ich Dolnośląskiernu
Wojewódzkiemu Konsenł,atorowi Zabyków w termirrie do 3 lat od dnia zakończenia wskazanycl-r w pozwoleniu badań;

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiernu
Konserwatorowi Zabytków w ternrinie do 6 miesięcy od dnia zakończenia rvskazanych w pozwoleniu badań;

§ln



8. Sporządzenia sprawozdania zę wskazanych w pozwoleniu badań w postaci wydruku zbazY danYch e_ARCHEO

z koniecznl,rni uzupełnieniarni i przekazania tego sprawozdania Dolnośląskienu Wojewódzkiemu Konserwatorowi

Zab\Ąków rł,terminie do 3 tygodni od dnia zakończenia wskazanych w pozrvoleniu badań;

9. prolvadzenia dokulnęntacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań zgodnie Ze Standardami okreŚlonYni

w załączniku do cyt. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

l0, Dokonanie aktua|izaóji istniejącej karry AZP stanowiska, a w przypadku nowych odĘĆ zabYków archeo|ogicznYch

sporządzic kartę stanowiska i prŹekazać Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabl'tków we Wrocławiu. Do

opracowania w;łrragane jest stosowanie instrukcji Narodowego lnstytutu Dziedzictwa z20l5 r.

l1. opracowania wyników wskazanych w pozwolęniu badań i przekazania go wojewódzkiemu konsęrwatorowi

zabyków w terminie do 3 lat od dnia zakończęnia tych badań;

12. Uporządkowania tęrenu po zakończeniu wskazanych rv pozwoleniu badań;

13, opracowanie sposobu postępowania z zabykiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań iprzekazania
tego opracowania Dolnośiąskiómu Wojewódzkiemu Konserwatororvi ZabYków w terminie 3 miesięcY od dnia

zakończenia badań;

UZASADNIENIE
Wymóg podjęcia badań archeologicznych obejrnujących stały nadzór archeologiczny i w razie koniecznoŚci ratownicze

ba-danii arclieologiczne metodą wykopaliskową, wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestYcji na obszarze

intensywnego osaJnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowozytnego, w obrębie wsi o metryce średniowiecznej,

objętej streĘ ochrony konserwatorskiej, w sąsiedztwie znanych stanowisk archeologicznych. Obszar ten stanowi

,uiy"lwmyśl art.3 pkt4 wzwiązku zatl..6 ust. l pkt3 ustawy zdn.23 |ipca2003 r. oochronieZabYków iopiece

nadzabykami (.i. Dz, U.20 l8, poz.2067 ze nn.) iujętej rv wykazie, o któryrn 1nowa al,t. 7 ustawy dnia 18 marca

20l0 r. o zmianie ustawy o ochronie zabyków i opiece nad zabYkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.

nr 75 z 20 l0 r. poz. lił1. Stwierdzona na tym tęrenie zawafiość reliktów archeologicznych, t. j, elernentów dawnęi

struktury przestrzennej przetrwałej w warstwie podzienrnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanYm -

*y,rugi ustanowienia ochrony poprzęzjej zachowanie i zadokumentowanie, co leży w interesie społecznYm ze

*rglęJu na posiadaną waftość łlistoiyczną i naukową. W związku z tym przy zmianie zagospodarowania wiążącego się

z ńgerencją r" porio. gruntu niezbędne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tyn] układu nawarstwień oraz

metŃycrna-ekspioracja i zadokumentowanie reliktów dawnego osadnictwa oraz sepulkralnych (m. in, warstw

kulturówych, ..liktó* architektonicznych i innych obiektów, pozyskanie rucholnego materiału zabYkowego,

szczątkóiv kostnych) oraz ich konserwacja. W związku tym zamierzenie nalezy prowadzić przy uwzględnieniu

wskazanych uwarunkowań.

Pouczenie:
l. Kto podcjrnuje działania. o którl,ch mowa w art. 36 ust. l pkt 1-5. niezgodnie z zakresem lub lvarunkami okreŚlonl'mi rv

porruoleniu lvo.iewóclzkiego konserrvatora zabltkórv. podlega karzc pieniężnej rv rvysokości od 500 do 500 000 zł.( al1.10'7

d. ust.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),

2. Kto bez pclzwolenia albcl wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatolskie, restauratorskie, robotY

budclwlane, badania konselwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanyrn do rejcstru lub robotY budowlane w jego

tltoczcniu albo badania archeologicme pocllega karze grzywny (art. l l7 wu,. ustawy o ochronie zabYkórv i oPiecc nacl zabY'tkarni).

3. Infbrrnuje się. że postępowanic rv spran,ie rvydanego pozrvolenia może zostaĆ lvznorvionc. a nastęPnie Pozlvolenic nroŻc

zostać colhięte lub znrienione na poditawie ar1. 47 ustawy zdniaż3 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i oPiece nad zabYtkami-

4. Niniejsza clecl,z.|a nie zrvalnia z konieczności posiaclalia rvszystkich innl,ch uzgodnień. opinii i zezwoleń rvl'nlaganl'ch Praweln,

od ninicjszej.<lccyzji służ), prarł,o odrvołania do Ministra KuItur1, i Dziedzictrva Narodorł'cgo rv Warszalł'ic za moim

pośrcdnictrvem,ui..,T,inió t4 drii oc1 clnia je.i doręczenia. W trakcie biegu terminu do rł,niesienia odrvolania. Strona moŻe zrzec sig

prarra do lł,niesicnia odrvołania rvobcc Dolnośląskicgo Wojewódzkiego Konserrvatora Zabltkóu'ive Wrocłarviu. którY lł'l'dał

dec"z,lę. Z dnicrrr dorgczenia Dolnośląskiemu Wojervó<]zkiemu Konserrvalororvi Zabytkórv rł'e Wrocłall'iu oŚwiadczenia o

.r.Ćc),cniu się prarva rlo rvniesicniii odrvołania przez ostalnią ze stron postępowania. clecl'zja sta.je się ostatccznx i PrarioInocna- co

oznac/,a^ iz deiyz_ja pocllega nirt1,,chmiaslowemu rvl,konaniu i brak.ics1 rnożlirł,oŚci zaskarźęnia decl'zji do Wo.jcrródzkiego Sądu

Aclrninistracl,inógo. Nię jes1 możiirł,e skuteczne colhięcie ośrviaclczenia o zrzeczeniu się prau'a do rvniesienia odrvołarria.
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plan badań

Badania archeologiczne prowadzone Ędą zgodnie z zasadami eĘki i metodyki

archeo|ogicznej. Obszar budowy znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej, na obszarze

ujętym w wykazie zabytków a także na terenie osadnictwa pradziejowegą średniowiecznego i

nowoŻytnego oraz w ąsiedztwie znanych stanowiska archeologicznych. lnwesĘcja polegająca na

budowie chodnika przebiegać będzie na części działki drogowej nr 82 leżącej w środku wsi powidzko.

Prace ziemne prowadzone będą na odcinku 660 metńw. Pobocze i rów korytowane będą do max.

głębokoŚci OA m, przy szerokości 2 m. Wsrystkie etapy prac ziemnych będą ściśle nadzorowane. Do

usunięcia nadkładu użyta zostanie koparka z Mką skarpową. W pnypadku odkrycia obiektów

archeologicznych lub warstwy historycznej 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 anatiz specjatisĘcznych. Sporządzona

zostanie takŻe dokładna mapa badanego obszaru wrerzzsiatką arową. zabytki ruchome metrykowane

będą zgodnie z miejscem znalezienia. Badaniom archeologicznym towarzy§zyć będzie dokumentacja

wykorzystana w zakresie:

a} dokumentacji opisowej:

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

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

b) dokumentacjirysunkowej:

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

jednostek stratygraficznych - warstw, obiektów oraz istotne szczegóĘ zaobserwowane

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

7:2a, L: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 tra kcie bada nia sta nowiska;

d) inwentarzy:

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

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.

Z poważaniem, Witold Waniek
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