Siedlce, dnia 20 kwietnia 2021 r.
DS.5161.30.2.2021.AD
DECYZJA nr 198 /DS/ 2021
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 36 ust. 3 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust.
4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2021 r. poz. 710) §18 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 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 ze zmian. ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Igora Maciszewskiego reprezentującego
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce (data wpływu: 12.03.2021 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na
przeprowadzenie
archeologicznych
rozpoznawczych
badań
powierzchniowych,
wyprzedzających planowaną budowę drogi ekspresowej nr 19 na odc. Ploski-Chlebczyn od
km 66+500 do km 68+762 w powiecie łosickim, gm. Sarnaki
udzielam pozwolenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie na przeprowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w granicach
projektowanej budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn i odcinka drogi
krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielska Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i
przebudową drogi innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury - odcinka zlokalizowanego
na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie łosickim, gminie Sarnaki (od km ok.
66+500 do km 68+762), na terenie o współrzędnych geodezyjnych:
1)
X: 764055,66 y: 506749,53
2)
X: 764337,23 y: 505495,21
3)
X: 763964,23 y: 504083,64
4)
X: 763733,84 y: 504723,60
w granicach oznaczonych przerywaną linią w kolorze czerwonym na załączniku
graficznym (załącznik nr 1) do niniejszej decyzji oraz zgodnie z programem badań
(załącznik nr 2)
Sposób prowadzenia badań archeologicznych:
1. wykonanie kwerendy archiwalnej i historycznej dla obszaru badań oznaczonego na
załącznikach graficznych do niniejszej decyzji
2. wykonanie analizy danych LiDAR terenu badań
3. prospekcja powierzchniowa terenu badań i na obszarach składowania kruszywa
budowlanego (o ile są znane); trasa przejścia każdego z uczestników badań powinna być
rejestrowana za pomocą odbiornika GPS bądź aplikacji na inne urządzenie mobilne (np.
smartfon, tablet) w czasie rzeczywistym – w trybie śledzenia trasy
4. prospekcja wybranych obszarów za pomocą detektora metali
5. inwentaryzacja stanowisk archeologicznych w granicach występowania na powierzchni
gruntu materiału zabytkowego

6. ewidencja zabytków techniki, krzyży, kapliczek, pomników i miejsc pamięci narodowej w
granicach obszaru badań i wykonanie ich kart ewidencyjnych
7. wykonanie dokumentacji weryfikowanych i nowoodkrytych stanowisk archeologicznych na
kartach KEZAL zgodnie z aktualnymi wytycznymi prowadzenia i dokumentacji badań
archeologicznych opublikowanymi na stronie internetowej Narodowego Instytutu
Dziedzictwa
8. wykonanie sprawozdania z badań zgodnie z aktualnymi wytycznymi prowadzenia i
dokumentacji badań archeologicznych opublikowanymi na stronie internetowej Narodowego
Instytutu Dziedzictwa zawierającego wskazania konserwatorskie dotyczące odkrytych
stanowisk archeologicznych oraz krzyży, kapliczek, pomników i miejsc pamięci narodowej w
granicach inwestycji
9. umycie ruchomego materiału zabytkowego i przygotowanie go do przekazania do
jednostki muzealnej
Pozwolenia udziela się pod następującymi warunkami:
1) przekazania przez wnioskodawcę wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później
niż w terminie 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierownika badań:
a. imienia, nazwiska i adresu kierownika badań,
b. dokumentów potwierdzających spełnianie przez kierownika badań wymagań, o których
mowa w art. 37e ust. 1 cyt. ustawy,
c. oświadczenia kierownika badań o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania
badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań
2) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich
zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu badań;
3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach, które mogą wpłynąć na zmianę ich programu;
4) prowadzenia badań poza okresem intensywnej wegetacji roślin zielnych, tj w okresie
wczesnowiosennym lub jesiennym (30.09.-30.03);
5) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania
wyników tych badań zgodnie z „Instrukcją sporządzania dokumentacji badań
powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego”
opracowaną w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w 2016 r., w sposób umożliwiający
jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz
dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w
terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
6) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania
tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 tygodni od
dnia ich zakończenia;
7) opracowania sposobu postępowania z odkrytymi zabytkami i przekazania go
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia
tych badań;
Decyzja jest ważna do 31.12.2021 r.
Na podstawie art. 108 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 ze zmian.) decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności z

uwagi na ważny interes społeczny – terminowa realizacja inwestycji o znaczeniu
krajowym i finansowanej ze środków publicznych.
Uzasadnienie
W dniu 12.03.2021 r. do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynął
wniosek Pana Igora Maciszewskiego reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce (data wpływu:
12.03.2021 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie archeologicznych
rozpoznawczych badań powierzchniowych, wyprzedzających planowaną budowę drogi
ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego
obwodnicę Bielska Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi innej
kategorii oraz niezbędnej infrastruktury - odcinka zlokalizowanego na terenie województwa
mazowieckiego, w powiecie łosickim, gminie Sarnaki (od km ok. 66+500 do km 68+762). Po
zbadaniu wniosku stwierdzono, że jest on kompletny.
Zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.
282) 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. Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23. marca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytkiem archeologicznym jest zabytek
nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i
działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich
wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Biorąc pod uwagę
powyższą definicję można uznać, że na obszarze przewidzianym do badań występuje znaczna
ilość zabytków archeologicznych.
Zgodnie z zasadą czynnego udziału strony w postępowaniu wyrażoną w art. 10 §1 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmian.) organy administracji
publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony postępowania w trybie
art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zostały zawiadomione o
wszczęciu postępowania w drodze ogłoszenia publicznego. Treść ogłoszenia została
zamieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Sarnaki w dniu 01.04.2021 r. W terminie 14 dni od
momentu publikacji do WUOZ nie wpłynęły żadne wnioski ani zapytania stron. Celem badań
określonych we wniosku jest weryfikacja i rejestracja nieznanych dotąd zabytków
archeologicznych w pasie projektowanej budowy drogi ekspresowej nr 19 na odc. PloskiChlebczyn od km 66+500 do km 68+762 w powiecie łosickim, gm. Sarnaki. Ich wykonanie
umożliwi podjęcie działań konserwatorskich w odniesieniu do stanowisk archeologicznych
zagrożonych zniszczeniem w toku realizacji ww. inwestycji. Mając powyższe na względzie
orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie: Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a
następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych zezwoleń
wymaganych prawem. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem na adres ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce, w
terminie 14 dni od daty jego doręczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmian.). Jednocześnie
informuję, iż stosownie do treści art. 127a k.p.a., 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 odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Informacja dotycząca sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Warszawie i jego Delegatury znajduje się pod adresem internetowym:
https://mwkz.pl/images/Klauzula_Informacyjna_WUOZ_2018.pdf
Czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmian)
sprawę prowadzi: A. Martyniuk-Drobysz
tel 25 633 94 58

z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Mirosław Starczewski
Kierownik Delegatury w Siedlcach
/dokument opatrzony podpisem elektronicznym/

otrzymują
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach na adres Pełnomocnika
2. Strony postępowania w drodze ogłoszenia publicznego
3. a/a

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).
Niniejszy wydruk pisma, na podstawie art. 393 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020
r. poz. 256 ze zmian.), nie wymaga podpisu odręcznego. Pismo zostało wydane w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie
dokumentu elektronicznego. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby, która pismo podpisała, a
także identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało
wydane – w załączeniu.

Załącznik nr 2
do decyzji nr 198/DS./2021 z dnia 20.04.2021 r.
znak: DS.5161.30.2021.AD

