
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

W ZIELONEJ GÓRZE

 ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324-73-90, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl 

Zielona Góra, dnia 16 marca 2021 r.

ZA.5161.15.2021 [2]

O B W I E S Z C Z E N I E

D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 35 ust.1, 3, 4 oraz art. 89 pkt 2 ustawy z dn. 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.), 
§ 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), art. 
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz.  256  ze  zm.)  oraz  art.  25  ust.  1  ustawy  z  dn.  8  lipca  2010  r.  o  szczególnych  zasadach  
przygotowania  do  realizacji  inwestycji  w zakresie  budowli  przeciwpowodziowych  (t.j.  Dz.U.  z 
2019 r.,  poz.  933 ze zm.),  po rozpatrzeniu  wniosku z dn.  28.01.2021 r.  złożonego przez  Pana 
Damiana Nowakowskiego, BUDIMIEX S.A., działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, uzupełnionego w 
dn. 26.02.2021 r.,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

1. udziela pozwolenia:
- na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji pn. „Zabezpieczenie 
przed  powodzią  miasta  Krosno  Odrzańskie,  pow.  krośnieński”,  woj.  lubuskie”,  w  zakres 
projektowanego wału przeciwpowodziowego nr I, II oraz kanału ulgi nr 1, na dz. nr ewid. 4/1, 5/3, 
6/1, 51, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/4, 56/6, 56/8, 57/3, 57/5, 60/7, 61/3, 61/5, 62/4, 63/5, 64/4, 65/3, 
115/11, 115/18, 115/21, 115/23, 116/7, 116/5, 150/4, 169/1, 170/3, 171/1, 189/19, 204/5, 205/3, 
206/2, 3/2, 232/1, 240/7, 240/2 w ob. 0002 Krosno Odrzańskie, 315/8 w ob. 0016 Stary Raduszec,  
gm. Krosno Odrzańskie, 3469/6, 470/1, 489/1, 490/1, 557/1 w ob. 0013 Połupin, gm. Dąbie, pow. 
krośnieński, woj. lubuskie, które znajdują się na terenie wskazanym w decyzjach Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dn. 08.07.1958 r. oraz z 31.01.1975 r. o wpisie do 
rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 historycznego miasta Krosno Odrzańskie. 

Stanowiska archeologiczne: Krosno Odrzańskie 1C (AZP 59-10/46-1), Krosno Odrzańskie 21 (AZP 
59-10/46-2), Krosno Odrzańskie 26 (AZP 59-10/46-5), Krosno Odrzańskie 17 (AZP 59-10/65);
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Obszar badań oznaczono na mapie topograficznej w skali 1:10 000, która stanowią integralną część 
niniejszego pozwolenia. Współrzędne geodezyjne:

1) x – 472027.98; y – 232100.49; 2) x – 471571.84; y – 233141.90;

3) x – 471335.30; y – 232562.72;

Pozwolenie ważne jest do: 31.12.2022 r.

Zakres  i  sposób  prowadzenia  badań  zgodnie  z  decyzją  Lubuskiego  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dn. 23.02.2018 r.. ustalającą zakres i rodzaj badań archeologicznych dla 
inwestycji  pn.  „Zabezpieczenie  przed  powodzią  miasta  Krosno  Odrzańskie”  oraz  załączonym 
programem badań autorstwa mgr Roberta Prawniczaka z 2021 r.,  który stanowi integralną część 
niniejszego pozwolenia. 

Zgodnie z art. 108 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadaje się rygor 
natychmiastowej wykonalności.

2. ponadto określa warunki polegające na obowiązku:
a. przeprowadzenia kwerendy archiwalnej;
b. zawiadomienia  wojewódzkiego konserwatora  zabytków o  terminie  rozpoczęcia  wskazanych 

w pozwoleniu badań archeologicznych w terminie do 3 dni przed ich rozpoczęciem;
c. zawiadomienia  wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie  zakończenia  wskazanych 

w pozwoleniu badań archeologicznych w terminie do 3 dni po ich zakończeniu;
d. warunek  polegający  na  obowiązku  kierowania  badaniami  archeologicznymi  albo 

samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa 
w art. 37e ust. 1 ustawy;

e. zobowiązanie wnioskodawcy do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie 
później  niż  w terminie  14 dni  przed dniem rozpoczęcia  badań archeologicznych,  a  w toku 
badań archeologicznych, na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt. 6 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt. 6,

- dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa 

w art. 37e ust. 1 ustawy,
- oświadczenia osoby, o której mowa w pkt. 6, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku 

kierowania  badaniami  archeologicznymi  albo  samodzielnego  wykonywania  tych 
badań;

f. niezwłocznego  zawiadomienia  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków  o  wszelkich 
zagrożeniach  lub nowych okolicznościach  ujawnionych w trakcie  prowadzenia  wskazanych 
w pozwoleniu badań archeologicznych;

g. niezwłocznego  zawiadomienia  w  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków  o  przerwach  we 
wskazanych  w  pozwoleniu  badaniach  archeologicznych,  które  mogą  wpłynąć  na  zmianę 
programu tych badań; 

h. w  przypadku  natrafienia  na  relikty  architektury,  należy  niezwłocznie  zawiadomić 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zastrzega sobie prawo do narzucenia warunku 
przeprowadzenia badań architektonicznych odkrytych reliktów i ich zadokumentowania;

i. prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich wojewódzkiemu 
konserwatorowi  zabytków  w  terminie  określonym  przez  wojewódzkiego  konserwatora 
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zabytków albo dyrektora urzędu morskiego nie dłuższym niż 3 lata od dnia zakończenia badań 
archeologicznych;

j. prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych 
badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację 
wszystkich  czynności  oraz  dokonanych  odkryć  i  przekazania  jej  wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań, wykonanej 
zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
2 sierpnia 2018 r. poz. II), składającej się z następujących elementów: 
- karty zabytku archeologicznego,

- karty jednostek stratygraficznych,

- rejestru odkrytych zabytków,

- rejestru warstw, 

- inwentarza:

- zabytków wydzielonych,

- zabytków masowych,

- dokumentacji fotograficznej

- dokumentacji graficznej,

- dokumentacji fotograficznej,

- sprawozdania z badań,

- opracowania wyników badań,

- mapy  lokalizacji  zabytku  archeologicznego  w  skali  1:10  000  z  zaznaczonym  jego 

hipotetycznym zasięgiem,
- graficznego  przedstawienia  rozplanowania  odkrytych  zabytków  i  warstw  kulturowych 

z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii,
- planu  warstwicowego  zabytku  z  naniesioną  siatką  arową  nawiązującą  do  osnowy 

geodezyjnej i planem wykopów,
- bibliografii  oraz  informacji  o  miejscu  przechowywania  dokumentacji  wcześniej 

przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone;
k. sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i  przekazania tego 

sprawozdania  wojewódzkiemu  konserwatorowi  zabytków  w  terminie  nie  dłuższym  niż  3 
tygodnie od dnia ich zakończenia;

l. opracowania  wyników  badań  archeologicznych  i  przekazania  ich  wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ich zakończenia;

m. opracowania  sposobu  postępowania  z  zabytkiem  po  zakończeniu  badań  archeologicznych 
i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie  3 miesięcy od dnia 
zakończenia tych badań;

n. uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych;
o. przeprowadzenia badań powierzchniowych terenu inwestycji z wykorzystaniem detektora 

metali przed przystąpieniem do prac budowlanych;
p. wykonania  wykopów  sondażowych  i  zadokumentowania  stratygrafii  nawarstwień 

geologicznych i kulturowych do głębokości co najmniej 1 metra od powierzchni gruntu 
z częstotliwością nie mniejszą niż jeden sondaż na 50 m;

q. prowadzenia  badań  archeologicznych  do  ostatniej  warstwy  zawierającej  ślady 
pochodzenia antropogenicznego;
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r. dokonania odbiorów częściowych i końcowych wykonywanych badań archeologicznych 
z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

s. przekazania zabytków pozyskanych w trakcie badań archeologicznych w siedzibie wskazanej 
we wniosku jednostki organizacyjnej: Fundacja Archeologiczna w Bytomiu Odrzańskim.

Uwaga!  Zawiadomienia,  o których mowa w podpunktach b, c, f,  g przekazuje się pisemnie,  za 
pomocą  faksu  (68  325  37  45)  lub  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  (e-mail: 
sekretariat.zgora@lwkz.pl; EPUAP: /WUOZZG/skrytka).

uzasadnienie

W dniu 26.02.2021 r.  do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej  Górze 
wpłynął wniosek złożony przez Pana Damiana Nowakowskiego, BUDIMIEX S.A., działającego 
w imieniu  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 
w związku z realizacją inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie, 
pow. krośnieński”, woj. lubuskie”, w zakres projektowanego wału przeciwpowodziowego nr I, II 
oraz kanału ulgi nr 1, na dz. nr ewid. 4/1, 5/3, 6/1, 51, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/4, 56/6, 56/8, 57/3, 
57/5, 60/7, 61/3, 61/5, 62/4, 63/5, 64/4, 65/3, 115/11, 115/18, 115/21, 115/23, 116/7, 116/5, 150/4, 
169/1,  170/3,  171/1,  189/19,  204/5,  205/3,  206/2,  3/2,  232/1,  240/7,  240/2 w ob. 0002 Krosno 
Odrzańskie,  315/8  w ob.  0016 Stary  Raduszec,  gm.  Krosno  Odrzańskie,  3469/6,  470/1,  489/1, 
490/1, 557/1 w ob. 0013 Połupin, gm. Dąbie, pow. krośnieński, woj. lubuskie.  Z uwagi na braki 
formalne, pismem z dn. 17.02.2021 r., znak: ZA.5161.15.2021 [1] wnioskodawca został wezwany 
do uzupełnienia złożonego podania. Uzupełnienia wpłynęły do tutejszego urzędu w dn. 18.02.2021 
r.

Prace  prowadzone  będą  częściowo  na  terenie  wskazanym w decyzjach  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dn. 08.07.1958 r. oraz z 31.01.1975 r. o wpisie do 
rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 historycznego miasta Krosno Odrzańskie, który objęty jest 
ochroną prawną na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Historia Krosna Odrzańskiego sięga czasów wczesnego średniowiecza, gdy gród państwowy, który 
stawił  czoło  najazdom  niemieckim  w  latach  1005,  1017  i  1109,  założony  został  w  bliskim 
sąsiedztwie  późniejszego  miasta.  Gród  funkcjonował  do  pocz.  XIII  w.,  kiedy  książę  Henryk 
Brodaty  przekształcił  osadę  targową  w  regularnie  rozplanowane  miasto.  Założony  w  1217  r. 
lokacyjny  ośrodek,  sto  lat  później  otoczony  był  murami  obronnymi,  sprzężonymi  z  książęcym 
zamkiem, posiadał okazały kościół parafialny wraz z otacząjącym go cmentarzem (obecny kościół 
pw. św. Jadwigi śląskiej) oraz klasztory franciszkanów i dominikanów. Po podziale Śląska miasto 
należało  do książąt  głogowskich,  zaś  od końca XV w znalazło  się w granicach Brandenburgii. 
Położone na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, od średniowiecza rozwijało się prężnie, 
jednak gospodarczą pomyślność przerwała wojna trzydziestoletnia. Po zajęciu Śląska przez Prusy 
podupadło rzemiosło, a straty tej nie zrekompensował czas industrializacji, zaś samo miasto utraciło 
dawne znaczenie. W 1945 r. zniszczeniu uległo całe śródmieście, z wyjątkiem kościoła parafialnego 
pw.  św.  Jadwigi  śląskiej,  częściowo  zamku  i  nielicznych  kamienic.  W  okresie  powojennym 
wyburzono ruiny zniszczonych domów i przeprowadzono niwelację terenu.

Dotychczasowe  badania  archeologiczne  przeprowadzone  na  terenie  miasta  oraz  w  jego 
najbliższych  okolicach,  a  także  przypadkowe znaleziska  zabytków,  dostarczają  nam informacji 
o zasiedleniu tego terenu sięgającym od okresu paleolitu schyłkowego do czasów współczesnych. 
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Szczególnie  cenne dla regionu są ślady osadnictwa kultury unietyckiej  z wczesnej epoki brązu, 
społeczności  okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego średniowiecza bezpośrednio związane 
z wczesną  historią  Polski.  W  obszarze  planowanych  badań  archeologicznych  zarejestrowano 
stanowiska  archeologiczne  ujęte  w  wojewódzkiej  ewidencji  zabytków:  Krosno  Odrzańskie  1C 
(AZP 59-10/46-1) – relikty osady z okresu wczesnego średniowiecza, cmentarzysko szkieletowe z 
okresu  nowożytności,  Krosno Odrzańskie  21  (AZP 59-10/46-2)  –  relikty  przeprawy mostowej, 
Krosno  Odrzańskie  26  (AZP  59-10/46-5)  –  moszczenie  brzegu  rzeki  z  okresu  nowożytności, 
Krosno Odrzańskie  17  (AZP 59-10/65)  –  nawarstwienia  kulturowe układu urbanistycznego.  W 
trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta 
istnieje możliwość odkrycia reliktów pradziejowego i historycznego osadnictwa, które podlegają 
ochronie bez względu na stan zachowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ochronie  
zabytków i opiece nad zabytkami. 

Z  uwagi  na  lokalizację  inwestycji  w  obszarze  intensywnego  osadnictwa,  w  sentencji 
niniejszej  decyzji  wprowadzono dodatkowe warunki.  Z uwagi  na zniszczenia  będące  wynikiem 
działań  wojennych  oraz  liczne  powodzie,  istnieje  uzasadnione  podejrzenie,  że  w  obszarze 
planowanej  inwestycji  istnieje  zaburzony  układ  stratygraficzny.  W  celu  zmniejszenia  ryzyka 
zniszczenia  zabytków  archeologicznych  znajdujących  się  poniżej  poziomu  inwestycyjnego 
wprowadzono warunek wykonania wykopów sondażowych sięgających co najmniej 1 m poniżej 
poziomu  gruntu.  Pozwoli  to  na  pełniejsze  rozpoznanie  stratygrafii  badanego  terenu,  a  w razie 
konieczności na pogłębienie wykopów i przeprowadzenie badań ratunkowych. Sondaże powinny 
być wykonywane w odstępstwach nie większych niż 50 m od siebie na trasie przebiegu inwestycji. 
Obowiązek  prowadzenia  badań  archeologicznych  do  ostatniej  warstwy  zawierającej  ślady 
pochodzenia  antropogenicznego  na  całej  powierzchni  stanowiska  znajdującej  się  w  kolizji  z 
inwestycją  wynika  z  zaleceń  wyszczególnionych  w  Standardach  prowadzenia  badań 
archeologicznych, cz. 2 Badania inwazyjne lądowe autorstwa Z. Misiuk, J. Wrzosek, A. Oniszczuk, 
M.  Sekuła,  M.  Sabaciński,  K.  Czajkowski  będących  załącznikiem  do  pisma  Generalnego 
Konserwatora Zabytków z dn. 08.01.2020 r., znak: DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ. Ponadto mając na 
uwadze  możliwość  występowania  bezkontekstowych  zabytków  archeologicznych  w  warstwach 
niwelacyjnych  i  humusie,  cały  obszar  inwestycji  należy  objąć  badaniami  powierzchniowymi  z 
wykorzystaniem ręcznego detektora metali przed wykonaniem prac ziemnych. Do wprowadzenia 
dodatkowych warunków upoważnia wojewódzkiego konserwatora zabytków m.in. § 17 ust. 2 pkt. 4 
cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., 
określający obowiązek podjęcia działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, a 
także zapisy art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który stanowi, że ochrona 
zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań 
mających  na  celu  zapobieżenie  zagrożeniom  mogącym  spowodować  uszczerbek  dla  wartości 
zabytku.

Zagadnienia  ochrony uzasadnionych  interesów osób trzecich  określa  decyzja  Wojewody 
Lubuskiego nr 12/2018 z dn. 11.06.2019 r., znak. IB-II.7820.12.2018.MSto wydana na podstawie 
ustawy  z  dn.  8  lipca  2010  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  do  realizacji  inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 cyt. wyżej specustawy, na wniosek inwestora ze względu na ważny 
interes  społeczny  jakim  jest  budowa  wałów  przeciwpowodziowych  zabezpieczających  życie  i 
zdrowe oraz  majątek  przed  skutkami  wystąpienia  powodzi,  niniejszej  decyzji  nadaje  się  rygor 
natychmiastowej  wykonalności  na  podstawie  z  art.  108  ust.  1  Kodeksu  postępowania 
administracyjnego, który stanowi, że  decyzji,  od której służy odwołanie, może być nadany rygor 
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natychmiastowej  wykonalności,  gdy jest  to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia 
ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze 
względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony decyzji  nadaje się rygor 
natychmiastowej wykonalności. Ponadto, z uwagi na ww. powody, uzasadnione jest zastosowanie 
trybu przewidzianego w art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi,  że 
organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 - mianowicie obowiązku 
zapewnienia stronom przez organy administracji publicznej czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania,  a przed wydaniem decyzji  umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie 
cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na 
grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 5, art. 35 ust.1, 3, 4 oraz 
art. 89 pkt. 2 ustawy jw., § 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  oraz  art.  104,  108 
ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  orzeczono  jak  w 
sentencji.

Materiały  zabytkowe  pozyskane  w  trakcie  ww.  prac  zostaną  przekazane  w  siedzibie 
Fundacji  Archeologicznej  w  Bytomiu  Odrzańskim.  W  celu  przekazania  w  depozyt  zabytków 
archeologicznych decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z art. 35 
ust.  4  ustawy  o ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami),  inwestor  lub  wykonawca  prac 
archeologicznych, po opracowaniu wyników badań, w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia 
zakończenia  badań  archeologicznych,  powinien  złożyć  w  urzędzie  konserwatorskim  inwentarz 
materiałów zabytkowych i protokół ich przekazania.

Jednocześnie informuje się, że:

 Przekazanie  zabytków  do  jednostki  muzealnej  powinno  odbyć  się  w  obecności 
przedstawiciela Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 Zgodnie  z  art.  47  ustawy  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad 
zabytkami (t.j.  Dz. U. z 2020 r.,  poz. 282 ze zm.).  Wojewódzki Konserwator Zabytków 
może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 
ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji jeżeli w trakcie wykonywania 
badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i 
okoliczności mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

 Niniejsza  decyzja  nie  zwalnia  z  konieczności  posiadania  wszystkich  innych  zezwoleń 
wymaganych prawem.

pouczenie

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Ministra  Kultury,  Dziedzictwa 
Narodowego  i  Sportu  w  Warszawie  za  moim  pośrednictwem  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej 
doręczenia - chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej (art. 127 § 
1-2 oraz art. 129 § 1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze 
zm.). 
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Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 
zrzec  się  prawa  do  wniesienia  odwołania  wobec  organu  administracji  publicznej,  który  wydał 
decyzję.  Decyzja  staje  się  ostateczna  i prawomocna z  dniem doręczenia  organowi  administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli 
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 
odwołania. (art. 127a. § 2 kpa).

Na podstawie art. 107d ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad  zabytkami  kto  prowadzi  badania  archeologiczne  niezgodnie  z zakresem  lub  warunkami 
określonymi  w  pozwoleniu  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków,  podlega  karze  pieniężnej 
w wysokości od 500 do 500 000 zł. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.). 

Załączniki:
1) program badań,
2) mapa topograficzna w skali 1: 10 000 z zaznaczonym obszarem badań archeologicznych.

Otrzymują:
1) Damian Nowakowski, Budimex S.A., Biuro budowy, ul. Pocztowa 27, 66-600 Krosno 

Odrzańskie – pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

2) pozostałe strony postępowania w trybie obwieszczenia,
Do wiadomości:

3) Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
D-36.1.5 
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aa(863, 1941)
Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 99 zł w dniu 09.03.2021 r. na rachunek bankowy UM w Zielonej 
Górze.

Opracował: Marcin Kosowicz, 08.03.2021 r. 
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METRYKA SPRAWY

Oznaczenie sprawy ZA.5161.15.2021

863, 1941

Tytuł sprawy Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w związku z 
realizacją  inwestycji  pn.  „Zabezpieczenie  przed  powodzią  miasta 
Krosno Odrzańskie,  pow.  krośnieński”,  woj.  lubuskie”,  w zakres 
projektowanego wału przeciwpowodziowego nr I i  II oraz kanału 
ulgi 1

Lp
. 

Data podjętej 
czynności

Oznaczenie 
osoby 
podejmującej 
daną czynność

Określenie 
podejmowanej 
czynności

Wskazanie 
identyfikatora 
dokumentu w aktach 
sprawy, do którego 
odnosi się dana 
czynność

28.01.2021  LWKZ dekretacja 863
17.02.2021 M. Kosowicz wezwanie ZA.5161.15.2021 [1]
26.01.2021 wnioskodawca uzupełnienie 1941
12.03.2021 M. Kosowicz opracowanie i złożenie 

decyzji
ZA.5161.15.2021 [2]

12.03.2021 M. Kosowicz przesłanie obwieszczeń ZA.5161.15.2021 [3]

Prowadzący badania: 
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Czynność Data Uwagi

Rozpoczęcie prac

Zakończenie prac

Sprawozdanie
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