
Siedlce, dnia 18 marca 2021 r.
DS.5161.11.2021.AD

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych

badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 50

Działając na podstawie art. 9 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmian.) w związku z art. 94 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23. lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zmian.) 
zawiadamiam, że postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa (data wpływu: 
11.02.2021 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie archeologicznych 
rozpoznawczych badań powierzchniowych, wyprzedzających planowaną rozbudowę drogi krajowej 
nr 50 na odc. p.p.m. Stanisławów od km 224+728 do km 230+059.23, na obszarze wskazanym na 
załącznikach graficznych do niniejszego obwieszczenia zostało zakończone decyzją Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 137/DS/2021 z dnia 18.03.20210 r., pozwalającą na 
przeprowadzenie ww. badań.

W związku z powyższym strony w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszego obwieszczenia na 
tablicy ogłoszeń mogą zapoznać się z aktami oraz zgłaszać uwagi i wnioski w sprawie na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Siedlcach, ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce.
Informacja telefoniczna: 25 633 94 58

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Mirosław Starczewski
Kierownik Delegatury w Siedlcach

/dokument opatrzony podpisem elektronicznym/

Pouczenie
Zgodnie z art. 73. § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmian.) strona ma 
prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po 
zakończeniu postępowania. Ww. czynności są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w 
obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub 
wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
Od ww. decyzji przysługuje, zgodnie z przepisem art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 
odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które strona może wnieść w terminie 14 dni od dnia 
udostępnienia do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, za moim pośrednictwem, po przesłaniu na 
adres:
Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Siedlcach, ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce. 
Godziny przyjęć stron: poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek, środa, czwartek i piątek: 8.00 –16.00

Zał. 1 decyzja MWKZ nr 137/DS/2021 z dnia 18.03.20210 r. 

Otrzymują :
1. Gmina Stanisławów + zał. 1
2. Strony postępowania w drodze ogłoszenia publicznego +zał. 1
3. a/a WUOZ DS
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