Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Delegatura w Radomiu 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
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Radom, 15 kwietnia 2021 r.
DR.5161.26.2021.mk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych
badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi nr 79 na odcinku Lipsko –
granica województwa
Działając na podstawie art. 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 na
wniosek Pana Jarosława Wąsowskiego reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa (data wpływu: 17.03.2021 r.) zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie
archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych, wyprzedzających planowaną rozbudowę
budowę drogi nr 79 na odcinku Lipsko – granica województwa od km 135+550 do km 144+038, na
obszarze wskazanym na załącznikach graficznych do niniejszego obwieszczenia.
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 Radomiu, ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom.
Informacja telefoniczna: 48 363 92 14
z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Witold Bujakowski
Kierownik Delegatury w Radomiu
/dokument opatrzony podpisem elektronicznym/

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmian.):
Art.49. §1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji
Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23. lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zmian.)
Art. 94. W postępowaniach administracyjnych dotyczących historycznych układów urbanistycznych i
ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych oraz terenów, na których znajduje się znaczna ilość
zabytków archeologicznych, strony tych postępowań mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora
zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego
ogłaszania
Zał. 1 – kopia mapy topograficznej z oznaczonym obszarem planowanych badań

Zał. 2 – kopia programu archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych
Zał. 3 – kopia decyzji tut. Organu nr 815/DR/2020 z dnia 23.10.2020 r. (DR.5183.252.2020.mk), określająca
zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych w związku z zamiarem realizacji ww. inwestycji
Otrzymują :
1.
Gmina Lipsko
+ zał. 1-3
2.
a/a
Do wiadomości:
1.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O. w Warszawie

+zał. 1-3

