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Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych

Sk , ,tou,:,

Napodstawie art.89 pktZ,art,91 ust4 pkt4,art.36, ust. 1pkt.5 usta\ily zdnia23lipca2003 r, o ochronie

zabytków i Ópiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. Z 2018 t. poz. 2067 ze zn.), § 18 rozporządzenia Ministra Kultury
ioŻieazictwi Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich i badń konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na LiĘ Skarbów

Dziędzictvła oraz robót budowlanych, badń architektoniczrych i innych dzińńptzy zabytkl wpisanym do rejestru

zabytków, atakże badń archeologiczrych i poszŃiwń zabytków (Dz. U. z2018, poz.l609) oraz art.l04 Kodeksu
postępowania administracyjnego ustawy z dnia t4 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2018 r., poz,2096 zezm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia żI.06.2019 r. (data wpĘwu: 2I.06.2019 r.),uzupełniono ostatecznie dnia

24.07.2019 r.o zgjoszone1o ptzez Pana Witolda Waniek z ramienia firmy Archeo-Trzebnica ul. Witosa 1218,

55-100 Wrocław, pełnomocnikaZatządtlDróg Powiatowych w Trzebnicy, l|.Łączna 1C, 55-100 Trzebnica,

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badń archeologicznych, obejmujących stĄ nadzor archeologiczny
i, w razie konieczności, ratownicze badania archeologiczrre metodą wykopaliskową w zwiąrkll z inwestycją:

przebudowa drogi powiatowej nr 1347D ul, Żmigrodzkiej, w miejscowości Prusice, na dziąłkach nr 663dr,

677dr, 662/1dr, gm. Prusice, orazpo ocęnie danych przedstawionych we wniosku izałącznlkach do niego

udzielam pozwolenia
Zarządowi Dróg Powiatowych w Trzebnicy

na prowadzenie badń archeologiczrych metodą wykopaliskową obejmujących stały nadzór archeologiczny i,

w razie konieczności, ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową na terenie intensywnego

osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowozytlrego, na obszarze objętym strefą ochrony

konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych, w związku z inwestycją: przebudowa drogl powiatowej nr
1347D ul, Zmigrodzkiej, w miejscowości Prusice, na działkach nr 663dr, 677dr, 662/1dr, gm. Prusice, zgodnie z
zakresem i w sposób wskazany w programie prowadzenia badń archeologiczrycĘ opracowanym przez Pana
mgr_a Witolda WanieĘ stanowiącym zńączrtik nr 1 do niniejszej decyĄi, Projekt zagospodarowania działki w
st<iti t:soo z aznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych stanowi załącnik nr 2 do niniejszej

decyzji.

Termin ważności pozwoleniaz 31.12.202l r.

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami:
1, obowiązku kierowania w/w badaniamiprzez osobę spehriającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. w
art. 37e ust. l ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zńytkami;
2. Obowiązku przekazaniaDolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabyków nie pómiej nŻ w terminie 14

dni przed dni em rozpoczęcia badń archeologiczrych, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zrrianv osoby. o'

której mowa w pkt l.:
- imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1

- dokumentów potwierdzających spehrienie przez tę osobę wymagń, o których mowa odpowiednio w art. 37e ust. 1

ww. ustawy
- oświadcŹenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania łmi badaniami

archeologiczrlłni albo samodzielnego ich wykonywania;
3. Zawiidomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwńora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia

wskazanych w pozrłoleniu badań archeologiczrych.
4. Niezwłocznąo zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zpbytków o zagrożeniach lub nowych

okoliczrościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w poałoleniu badń archeologiczrych;
5. Prowadzenia dokumentacji przeliegu badań archeologiczrych oraz opracowania fuch badań w sposób

umożliwiający jednoanaczrą identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wsżystkich czynności oraz dokonanych

odlcryć i przekazaniajej Dolnośląskiemu V/ojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terrninie okreŚlonym przez

oońosląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zńytków nie dłuższym nż 6 miesięcy od dnia zakończenia tych

badarr;3 miesięcy od dnia zakończeniabadń;
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6, Prowadzenia doraŹnej konserwacji pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania ich DolnośląskiemuWojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminii do 3 lat od dnia zaxólrcięnia wskazarrych w pozwoleniubadń;
7, prowadzenia inwentaryzacji polorrej poązskanych,zabytków i przekazaniajej Dolnośląskiemu wojewódzkiemuKonserwatorowi Zab7'tków w terminie do 6 miesięóy od dnia zakończennwsrazan}ch w pozwoleniu bńań;8, SPorządzenia sPrawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan w postaci *y-a-m zbazy danych e_ARCHE, zkoniecmYmi uzuPehieniami i przekazania tego sprawozdania oolnostąst<ień w"j.*Ja"r.iemu Konserwatorowi
ZabYtków w terminie do 3 tygodni od dnia zakoAczeiiawskazanych w poałoleniu badń;
9, Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwóleniu badań zgodnie ze standardami określonymi wzałącmiklttdocyt.rozporządzeniaMinistrakulturyiozieózicwaNarodowego;-
10, Dokonanie aktualŁacji istniejącej kaxty AZP stanowiska, a w pr4rpadku nowych odlcyć zabytkówarcheologicmYch sPorządziĆ kartę stanowiska i przekazać nonostąstiemu'Wojewódzkiemu Konserwatorowi
ZabYtków we Wrocławiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrut<c3i N*odo*"!o Instlrtutu Dziedzictwa z2015 r.
1l, OPtacowania wYrików wskazanych w pozwoleniu badań i przekązania go wojewódzkiemu konserwatorowi
zabl,tków w terminie do 3 lat od dnia zakończóniatych badań;
12. uporządkowania terenu po zakończeniuwskazanych w pozwoleniu badan;
13, oPracowanie sPosobu PostQPowania z zabytkiempo zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badń i przekazaniatego oPracowania DolnoŚląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi zńyikdw w terminie 3 miesięóy oa a.riuzakończenia badan;

UZASADNIEl\l-IE

WYmóg Podjęcia badń archeologiczrych wynika z tokalizacji przedmiotorvej inwestycji na terenie intensywnego
osadnictwa Pradziejowego, średniowieczlego i nowoąńneg o, iu obrr*re objętjm streą oóhrony konserwatorskie3 ÓazabYtków archeologiczrYch. Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potęrrcjańie zrajdujące się na tym terenie;iior,
osadniczestanowią zabYtgkwmyŚlart,3 pkt 4w związkuzart.6ust. l pkti ustawy ,ń.zllipca2003r. oochronieZabYtków i oPiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z2018 poz,2067 ze nrl.) i ńt j w wykLie, o którym mowa art. 7 ustawydnia l8 marca}}l} r. o zrnianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

"ud 
riuv*u^i oraz ozrnianie niektórych innychustaw (Dz, U, nr 75 z 2010 r. Poz. 474). Stwierdzona na tim terenie ziwartość reliktów archeologiózry"h,'ł.

elementów dawnej strukturY Przestrzennej przetrwałej w warstwie podziemnej, bezpowrofirie niszczonej w procesiebudowlanYm - wYmaga ustanowienia ocńny poprzez jej zachońarrie i zaóokumentowanie, co teĘ w interesiesPołeczrYm ze względu na Posiadaną wartość- historycarą i naukową. w nłliązku z tym przy nnianiezagosPodarowaaia wiążącego się z ingererrcją w poziom gruntu-niezbędne jeŚt dokonanię rczpomaniai".Ónu, w tymukładu nawarstwień oraz metodyczta eksploracji i zaaońmentowanii reliiaów dawnego osadnictwa (m. in. warstwkulturowYch, reliktów architektoniczrych i in"y.l obiektów, pozyskanie ruchomógo materiału zńytkowego,szczątków kostnYch) oraz ich konserwacja. W związku Ęm zanierzenie nalezy prńadzić przy uwł4ęani"iiu
wskazanych uwarunkowań.

Pouczenie:
1,Kto podejmuje dzialanią o których mowa w art. 36 ust. l pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w

Pozwoleniu wojewódzkiego konsęrwatora zabytków, podlega karze pieniężmej w wysokości od 500 do 500 000 zł. ( art.107 dlś.2ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
2, Kto bez Pozwolenia albo wbręw waruŃom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, robotybudowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytiu *pi.;i;-;"'*d*-iń';oboty budowlane w jegootoczeniu albo badania archeologiczne podlega kmze grrywny 1art.ll7 ww. usiawy Ó ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).3, Informuje się, Że PostęPowanie w sprawie 

"va*.go 
pozwolenia może zostŃ wznowione, a n€§tępnie pozwolenie możezostaĆ cofirięte lub zmienionę na podstawie art. 47 ustawy z dnia^23lipca 2003 r. o ochronie zóytków i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decYzji słaĘ prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawię za moim po_średnictwem w tęrminie 14 dni od dnia jej doręczenia w trakcie biegu tńinu do wnięsienia oawołaiĘ strona możę złzec się pra-wa do wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lorrr..*uto.u Zabytkówwe Wrocławiu, który wydał decyzję. Zdniem doręczenia DolnoŚląskiemu Wojewódzkieńu Konserwatorówi Zńltkiw we Wiocławiu oświadczenia o ztzęczeniusię prawado wniesienia odwołarria Przez,ostatnią ze stron postępowanią decyzja Śtaje się ostate.^a i p.u*o*oco ą co omaczą iż decyzja
Podlega naĘchmiastowemurłYtonaniu i brak jesf moiiiwosci zaskużĆniadecyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niejest moźliwe skuteczne cofnięcie oświadczeniJo zrzęczeniusię prawa do wnieŚienia odwołania.

Otrzvmuia:

@."fr6lO Waniek - pełnomocnik lnwestora
EsJbdaCIośe,;
l. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
2. Narodowy Inst]ńut Dziędzictwą ul. Kopemika 36/40,00-9}4Wuszawa
a,/a Prusice, gm, loco
JB zwolnione z opłaty skarbowej
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plan badań

Badania archeologiczne prowadzone będą zgodnie z zasadami eĘki i metodyki

archeologicznej. Obszar budowy znajduje się w sąsiedztwie nagromadzenia udokumentowanych

stanowisk archeologicznych, w obszarze wsi o metryce średniowiecznej oraz w strefie ochrony

konsenłatorskiej OW. Ulica Zmigrodzka, będąca miejscem inwestycji, leży w północno-wschodniej

częŚci Prusic ijest drogą wylotową ze Starego Miasta w kierunku traktu do Zmigrodu. Jej północny

odci ne k przebiega obok za bytkowegb cmenta rza.

Prace zjemne prowadzone będą na odcinku 384 metrów. Max szerokość wykopów wyniesie 5

m, PrzY głębokoŚci do 0,5 m, Wszystkie etapy prac ziemnych będą ściśle nadzorowane. Do

odhumusowania użyta 'zostanie 
koparka z łyżką skarpową. 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 specjalisĘcznych. Sporządzona zostanie także dokładna

maPa badanego obszaru wraz z siatką arową. Zabytki ruchome metrykowane będą zgodnie z

miejscem znalezienia. Badaniom archeologicznym towarzyszyć będzie dokumentacja wykorzystana w

zakresie:

a) dokumentacji opisowej:

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

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

b) dokumentacji rysunkowej:

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

jednostek straĘgraficznych - warstw, obiektów oraz istotne szczegóĘ zaobserwowane

podczas eksploracji i znalezisk in situ; w zależności od potrzeb stosowana będzie skala 1:]"0,

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

c) dokunnentacji fotogra}iczńej:

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, próbeĘ

dokumentacji rysunkowej i fotografi cznej.

Po zakończeniu prac wykopa|iskowych caĘ 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

Z poważaniem, Witold Waniek
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