
śr4sxI woJEwoDzKI KoNsERwAToR złnyrxów
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Częstochowie, ul. Mirowska 8,42-217 Częstochowa
tel/f,ax (34) 365 16 38 ; e-mail: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

C-AR. 5761. 140.4, 2021.IK

Częstochowa, dn.ż021,-11-ą 
t 
-

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

P o ZwoLENIE Nr czl§|Ift2021
na prowadzenie badań archeologicznych

Napodstawieart.36 ust. 1pkt 5,art.36 ust.3, art..37 e,art.37 g,art.36 h, art.89 pkt2,art.91 ust.4 pkt4 i 5

ustawy z dniaż3ltpca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabykami (tekst jedn.Dz.U. z 202l roku,
poz.710), § l8 ust. 1 pkt.1-6 i ust.3 pkt. 1,'pkt.3-4,6-11 rozporządzenia MinistraKultury i Dziedzictwa
Narodowego z dn.2 sierpnia 20l8 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 prry zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ( tekst jedn. Dz.U. zżOż1 r., poz. 81) orazart.104 § 1 i art. 108
ustawy z dnia |4 czerwca l960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 202I rokl,
Poz' 735) 

śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach z
pełnomocnictwa której występuje P. Wojciech Słaboń, reprezentujący KSAR Sp. z o.o., S.k. /s ul. Dworska 67,
32-045WolaKalinowska;dokorespondencji:ul.Wrocławska52B/31,30-011Kraków, zdnta 11paździemika
202I r. (data wpĘwu: 2021-10-11)

pozwala
l. na prowadzenie badań archeologicznych: rozpoznawcrych , powierzchniowych na trasie inwesĘcji :

Budowa obwodnicy Krocryc w ciągu drogi krajowej nr 78

Współrzedne eeodezyine (ukł. 1992)

x: ż9447ż,35, y: 539556,20 ; x: ż95153,67, y: 540453,15; x: 295881,28, y: 540963,80; x:296848,32, y: 540946,60;
x: 297536,25 , y: 540929,40 ; x: 298417 ,30, y: 51164I,12; x: 299097 ,30, y: 542626,70; x: 299273,25, y: 543453,52i
x: 300010,77 , y: 544230,08 ; x: 300752,93,y:544921,95;

zakres prac archeologicznych obejmuje: wykonanie badań powierzchnio*ych na długości ok. 9r2 km (

kilometraż DK 78 od 130+014 do km 139+160 ) o w granicach woj. śląskiego w obrębach Zawiercie (

Zerkowice) , Prryłubskoo Lgota Murowana, Kroczyce Stareo Kroczyce Okupne, Siemięrzyce, Pradła ( gm.
Krocryce) . Badania powierzchniowe obejmują pas szerokości ok. 300 m ( po 150 m od osi inwesĘcji) z
poszerzeniami do 600 m w rejonie skrryżowań dróg

według : programu badań z dn. 202I-09-20 autorsfwa Wojciecha Słabonia i Katarryny Oleszek z
załącznikami graficznymi : mapa topograficzna orientacyjna ( sk. 1: 50 000) , mapa topograficzna z
zaznaczonym obszarem badań ( sk. 1: 10 000)

wraz innymi dokumentami:
- pełnomocnictwo ( wraz z dowodem opłaty za pełnomocnictwo)
- pismo Muzeum Częstochowskiego
- wniosek o nadanie decyzji rygoru naĘchmiastowej wykonalności

2. przy spełnieniu następujących warunków i obowiązków:

kierowania pracami/badaniami przez osobę posiadającą krvalifikacje, o których mowa w art.37e
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (§ 18 ust.l pkt.6 cyt. rozporządzenia)
zawiadomienia Sląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o terminie
rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań (§ 18 ust .3 pkt.1 cyt. rozporządzenia) ;

niezwłocznego zawiadomienia Sląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich
zagrożeniach Iub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu badań archeologicznych (§ 18 ust.3 pkt 3 cl.t. rozporządzenia );

a)

b)

c)



d)

e)

g)

h)

niezwłocznegozawiadomieniaŚląskiegoWojewódzkiegoKonserwatoraZabytkówoprzerwach*-
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznycĘ, które mogą wpĘnąć na zmianę programu Ęch
badań (§ 18 ust.3, pkt.4 cyt. rozporządzenia);
prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników Ęch badań
w sposób umożliwiający jednoznaczną idenĘfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wsrystkich
czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia Ęch badań (§ 18 ust.3, pkt 6 cyt. rozporządzenia)
prowadzenia doraźnej konserwacji poryskanych zabytków i przekazania ich Sląskiemu
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań
archeologicznych (§ 18 ust.3, pkt. 7 cyt. rozporządzenia);
prowadzenia inwentaryzacji polowej poryskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania jej
Sląskiemu \ilojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia
badań archeologicznych (§ 18 ust.3, pkt.8 cyt. rozporządzenia);
sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania tego
sprawozdania Sląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 Ęgodni od dnia
zakończenia Ęch dzialań (§ 18, ust.3, pkt. 9 cyt. rozporządzenia );
opracowania sposobu postępowaniłzzabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych i przekazania
go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie nie dłużsrym niż 3 miesiące od dnia
zakończenia Ęch badań (§ 18 ust.3, pkt. 10 cyt. rozporządzenia);

j) opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania ich Śląskiemu Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków w terminie nie dłuższym niż3 |ata od dnia ich zakończenia (§ 18, ust.3, pkt.
11 cyt. rozporządzenia) ;

3. pozrvolenie ważne jest do dnia 31 marca 20ż2 r.

4. ze względu na ważny interes społeczny i strategiczny charakter inwestycji dla zabezpieczenia
gospodarstwa narodowego, na podstawie art. 108 k p a ninieiszei decyzii ( pozwoleniu) nadaie sie
rvqor natychmiastowei wvkonalności

UZASADNIENIE:

W dniu LI pażdziernikaZ}Zl r. r. ( data wp§v,u: 2021-10-11 ) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
poptzez ustanowionego pełnomocnika - P. Wojciecha Słabonia ( pełnomocnictwo w aktach sprawy) zwróciła się
do tut. urzędu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne, rozpoznawcze powierzchniowe na
planowanej trasie obwodnicy msc. Kroczyce w obrębach Zawiercię ( Zerkowice) oraz Przyłubsko, Lgota
Murowana, Kroczyce Stare, Kroczyce Okupne, Siemięrzyce, Pradła ( gm. Kroczyce). Badania powierzchniowe
obejmują pas szerokości ok. 300 m ( po 150 m od osi inwestycji) zposzerzeniami do 600 m w rejonie skrzyżowań
dróg

Złożony wniosek zgodny jest z obowiązującym od dnia 23 sierpnia 2018 r. cytowanym rozporządzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabYku wpisanym do rejestru zabytków
albo na Listę Skarbów Dziedzicałva oraz robót budow|anych, badań architektonicznych i innych dztałań przy
zabPku wpisanym do rejestru zabytków, atakże badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z22
sierpnia 2018 r. , poz.I609). Wniosek zawiera mapę topograftczną oraz mapę geodezyjną z oznaczonym
przebiegiem trasy obwodnicy z obszarem buforowym objętym badaniami powierzchniowymi, atakże współrzędne

geodezyjne . Warunki i obowiązki określone w pkt.2 niniejszego pozwolenia wynikają zzapisow obowiązującego,

cltowanego wyżej rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 2 sierpnia ż0128 r.
Jednocześnie niniejsze pozwolenie nie za:wiera warunków o przekazania Sląskiemu Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków imienia, nazwiska oraz informacji o kwalifikacjach osób, wraz z dokumentami

potwierdzającymi te kwalifikacje, nie później niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań

archeologicznych(§ 18 ust. 1pkt.7lit. a, b cyi.rozporządzenia) orazprzekazanie ŚląskiemuWojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków oświadczenia osoby o której mowa w pkt. 2 a niniejszego pozwolenia o przyjęciu

obowiązku kierowania badaniami archeołogicznymi albo samodzielnego wykonywania Ęch badań (§ 18 ust.1

pkt.7 lit. c cyt. rozporządzenia), z uwagi na fakt podania tych danych we wniosku o wydanie pozwolenia.

Objęte inwestycją i pracami archeologicznymi działki w chwili obecnej nie są jeszcze własnością
Skarbu Państwa, a ze wzg|ędu na ilośó stron postępowania na podstawie ań. 49 kodeksu postępowania



administracyjnego Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił w dniu 2021-10-13 do właściwych
organów administracji o publiczne ogłoszenie, poprzez wyv,rieszenie na tablicy ogłoszeń, zawiadomienia o
wszczęciu PostęPowania administracyjnego w sprawie wydania przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabllkow Pozwolenia na badania archeologiczne, powierzchniowe wraz z dodatkowa informacją nt. charakteru
badań , W terminie l4 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wYdania Ponvolenia na prowadzenie badań archeologicznych, powierzchniowych do organu prowadzącego
postępowanie nie wpĘnęĘ żadne wnioski i zastrzeżęnia.

Należy przy tym zaznaczyó, że wnioskodawca przed wystąpieniem do Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora ZabYków z wnioskiem o wydanie pozwolenia, zawiadomił organy administracji samorządowej
orazPoszazególne sołectwa objęte planowaną inwesĘcją o zamiarze prowadzenia badań wraz z informacją nt. ich
charakteru i możliwością złożenia stosownych wniosków i zastrzeżeń. Wnioski takie nie wpłnęł , o czym
powiadomiono tut. urządprzy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia.
Wobec PowYższego, mając na uwadze interes strony oraz zasadnośó prowadzęniabadań archeologicznych w
mviązku z planowaną realizacją inwesĘcji - budową obwodnicy msc. Kroczyce , w zakresie określonym w
zŁożonym wniosku, należŃo orzec jak w sentencji.
Ze względu na ważny interes społeczny i strategiczny charakter inwestycji dla zabezpieczenia gospodarstwa
narodowego, na wniosek strony, decyzji niniejszej nadaje się rygor na§chmiastowej wykonalności

2. W trakcie biegu terminu do wnięsienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
Sląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Z dnięm doręczenia Śląskiemu Wojewódzkiemu
KonserwatorowiZabytków w Katowicach oświadczęnia o zrzeczęniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostatęczna i prawomocna.
Przed up§rvem tęrminu do wnięsienia odwołania decyĄanie ulega wykonaniu.
Wniesięnie odwołania w terminię wstrzymuje wykonanię decyzji, chyba ze decyzji został nadany rygor
na§chmiastowej wykonalności lub podlega ona naĘchmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, także gdy jest zgodna zżądaniem
wszYstkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekŁy się prawa do wniesienia odwołania.
Organ odwoławczy możę przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu
uzuPełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który
wydał decyzję.
Jeżeli decyzja została wydana z naruszęniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakręs sprawy
ma istotny wpłw na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosęk wszystkich stron zawaĘ w odwołaniu, organ
odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jezeli
Przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy możę zlęctć przeprowadzenie określonych
c4mności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.
Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron zawarła
w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie
niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe shony wyraziĘ na to zgodę w terminię cźęrnastu dni od dnia
doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzęnię przęz orgarI
odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Organ odwoławczy rlie przeprowadza postępowania wyjaśniające, o którym mowa powyżej, jezeli przeprowadzenie
PrZęz organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby
nadmięrnie utrudnionę.
Pozwolęnie moze być cofnięte |ub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą
mieć wpĘw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych dzińan lub poszukiwań
(afi. 47 ustawy o ochronię zabytków i opiece nad zabytkami).
W razię stwierdzenia, że pracę prowadzone są bez pozwolęnia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków
określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję wstrzymujące prace, badania, roboty
lub inne działaniaprry zabytku. a następnie wyda decyzję nakazującą przyrłrócenie zabl,tku do poprzedniego stanu
lub uporządkowanie terenu, z określeniem tęrminu wykonania §ch czynności, albo nakładającą obowiązek
uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót
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lub innych działaiprzy zabYkt1prry czym wniosęk o wydanie tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuźs4lm
niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji, albo nakładającą obowiązek podjęcia określonych cąmności w celu
doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych dziŃan przy zabylku do zgodności z zakresem
i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania Ęch c4mności.
W razie stwięrdzenia, że prace zostaĘ wykonane bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakręsu i warunków
określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabltków wyda decyzję nakazĄącą przlrłrócenie zabytku
do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, okeślając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą
do doprowadzenia zabytku do jak najlepszęgo stanu we wskazany sposób i w okeślonym tęrminie.
Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie określonych w nim działań nie zwalnia
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszelia zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi.
Zgodnie z treścią art. 37 e, 37 g, 37h ustawy o ochronię zabytków i opiece nad zabltkami:
badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lubjednolite studia
magisterskie, w zakręsie archeologii iprzez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych.
Doświadczenie zawodowe moze być nabye poza tery.torium Rzeczypospolitej Polskiej.
Powyzszy wymóg doĘczy również osób, które samodzielnie wykonują badania archeologiczne.
udział w badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy Ęchbadaniach w muzeum będącym insĘtucją kultury,
potwierdzają świadectwa, w tym doĘczące odbYych prakĘk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające
udział w §ch badaniach lub robotach wydane przez kierownikajednostki organizacyjnej,narzecz której te badania
były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem byĘ wykonywanę, w Ęm zakresy obowiązków
na stanowiskach pracy w muzęum będącym ins§.tucją kultury, lub zaświadczenia wydanę przez wojewódzkich
konserwatorów zabytków.

c) wyksźałcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art.37e, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi
na tery{orium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów ( art. 37 h).

Pobrano opłatę skarbowq w wysokości 82,00 złoĘch zgodnie z częściq III pkt 14 ppkt 2 załqcznika do ustawy z
dnia ]6listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1516 )- potwierdzenie
polecenia przelewu Credit Agricole Bank , dn. 202]-10-] ]

Otrzymują:
1. P. Wojciech Słaboń, KSAR Sp. z o.o,, Sp.k., do korespondencji: ul. Wrocławska 52 B/3l,

30-011 Kraków (jako pełnomocnik GDDKiA)
2.Urząd Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2,42-400 Zav,lięrcie
3.Urząd Gminy Kroczyce, ul. Bata|ionów Chłopskich29, 4ż-425 Kroczyce
4. a/a x2

Do wiadomości:
1, Narodowy Ins§Ąut Dziedzicfłva, ul. Kopernika 3 6 l 40, 00 -924 Warszawa
2. Sląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Francuska 12,40-015 Katowice (wEZD)
3. Muzeum Częstochowskie, Al. NMP 47, 42-ż17 Częstochowa

12.

13.

14,
a)

b)
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