Białystok, 01-12-2020 r.

PODLASKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23
Z.5161.46.2020.JM
POZWOLENIE
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. - Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz § 18 ust. 1, ust. 3
pkt 1, 3-4, 6-11 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 zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 13 października 2020 r., złożonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku znak: O.BI.12.520.4.2020.BW o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań
archeologicznych powierzchniowych na trasie projektowanej budowy drogi ekspresowej S19 odcinka
od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem), przebiegającej przez
tereny gmin: Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Turośń Kościelna o dł. 16,65 km, zgodnie
z programem badań autorstwa Bogdana Wetoszki oraz lokalizacją terenu badań w liniach zakresu
przedsięwzięcia oznaczoną na planie, załączonym do wniosku
pozwalam
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2,
15-703 Białystok na prowadzenie badań archeologicznych powierzchniowych na trasie
projektowanej budowy drogi ekspresowej S19 odcinka od węzła Białystok Zachód (bez węzła)
do węzła Białystok Księżyno (z węzłem), przebiegającej przez tereny gmin: Juchnowiec
Kościelny, Choroszcz, Turośń Kościelna o dł. 16,65 km, zgodnie z programem badań autorstwa
Bogdana Wetoszki oraz lokalizacją terenu badań w liniach zakresu przedsięwzięcia oznaczoną
na planie, załączonym do pozwolenia.
Termin ważności pozwolenia: do 31 kwietnia 2021 r.
Wykonawca badań archeologicznych zobowiązany jest ponadto do:
1. zawiadomienia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia
i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
2. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich
zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu badań archeologicznych;
3. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę
programu tych badań;
4. prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników
tych badań w standardach ustalonych dla programu AZP opracowanych przez NID
w Warszawie, dostępnych na stronie internetowej www.nid.pl/ i przekazania jej
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od zakończenia tych badań;
5. prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań archeologicznych;
6. prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania
jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia
badań archeologicznych;

7. sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania 2 egz.
tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 tygodni od dnia
ich zakończenia;
8. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych
i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 miesięcy od dnia
zakończenia tych badań;
9. opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania ich wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków w terminie do 3 lat od dnia ich zakończenia;
Badaniami archeologicznymi może kierować osoba spełniająca wymagania, o których mowa
w art. 37e ust. 1 przytoczonej wyżej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, tj.: ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie
archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych.
Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioskodawca poinformował, że osoba prowadząca badania archeologiczne zostanie
wyłoniona w przetargu.
Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem w/w badań archeologicznych:
- imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej badaniami archeologicznymi albo samodzielnego
wykonywania tych badań,
- dokumentów potwierdzających przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37e ust. 1
przytoczonej wyżej ustawy o ochronie zabytków,
- oświadczenia osoby kierującej badaniami o przyjęciu przez nią obowiązku kierowania wskazanymi
we wniosku badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań
Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie
pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podst. art. 47 przytoczonej wyżej ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Uzasadnienie
W dniu 14 października 2020 r. wpłynął do urzędu wniosek złożony przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych powierzchniowych na trasie
projektowanej budowy drogi ekspresowej S19 odcinka od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do
węzła Białystok Księżyno (z węzłem), przebiegającej przez tereny gmin: Juchnowiec Kościelny,
Choroszcz, Turośń Kościelna o dł. 16,65 km, zgodnie z programem badań autorstwa Bogdana
Wetoszki.
Dnia 10 listopada 2020 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, działając zgodnie
z art. 61 par. 4 oraz art. 10 par. 1 przytoczonej wyżej ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w
przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału, w ciągu 14 dni, licząc
od dnia następnego po dniu doręczenia tego zawiadomienia. Strony nie skorzystały z tej możliwości.
Badania archeologiczne powierzchniowe na trasie planowanej do realizacji w/w inwestycji
mają na celu rozpoznanie i wskazanie potencjalnych miejsc kolizji inwestycji drogowej ze
stanowiskami archeologicznymi oraz zaplanowanie i określenie rodzaju i zakresu dalszych
niezbędnych badań archeologicznych.
Z cytowanych wyżej przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynika,
że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie badań archeologicznych
(art. 36 ust. 1 pkt 5).
Z art. 104 kpa wynika, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie
decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jednocześnie
przysługuje Stronie prawo zrzeczenia się odwołania.
Art. 127 „a” § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Załącznik:
1. plan z oznaczeniem obszaru badań archeologicznych
2. program badań archeologicznych

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Karol Straczyński
p.o. Kierownika Wydziału
Inspekcji Zabytków
Otrzymuje:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2,
15-703 Białystok
2. Burmistrz Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
3. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
4. Wójt Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna
Do wiadomości:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Zwolnione z opłaty skarbowej. Podstawa prawna: art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej załącznik: (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

Sprawę prowadzi: Jerzy Maciejczuk, st. insp. ochrony zabytków WUOZ w Białymstoku, tel. 85 741 23 32, w. 51

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Konserwator
Zabytków, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, z siedzibą przy
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15–554 Białystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem
e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można odnaleźć na
naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

