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PomorskiWojewedzkiKonse…atorZabytkew

Slupsk，dnia29marCa2019「

ARD．5161．27．2019．KP

DECYZJA

DziaIajapnapodstawieprzep−SeWnaStePuJaCyChaktOwprawnych：
−

uStaWyZdnia14cze…Ca1960roku−Kodekspostepowaniaadministracyjnego（tekstjednolity：Dz・U z2018roku，

poz．2096zpbZn．zm）lKPAi‥an・104§1i2，107§1i2KPA・
−

uStaWyZdnia23−ipca2003「・00Chroniezabytkdwiopiecenadzabytkami（tekstJedn0時Dz・U・Z2018roku・POZ
2067）IUstawaoOchronieZabytkewiOpiecenadZabytkamil：art・89pkt2・a丘91ust4pkt4・ad・5pkt・1・art6
ust．1pkt3iit・a，36ust・1pkt5，36alarL37e・gWZW・Zart・7pkt4・a丘36ust・2a・3UstawyoOchrcnieZabytkbw
iOpieceNadZabytkami，

−

RozporzadzeniaMlnistraKulturyiDziedzictwaNarodowegozdnia2sierPnIa2018r wsprawieprOWadzen−aPraC
konse…atOrSkich−PraCreStaurat0rSkichibadahkonSe…atOrSkichprzyzabytkuwp−SanymdoでieS仙ZabytkewaIbona
ListeSkarbdwDziedz−CtWaOraZrObdtbudowIanych・badaharChitektonicznychiinnychdziaIanprzyzabytkuwpisanym

do rejestruzabytkdw，atakZebadah archeoiogicznychiposzukiwahzabytkdw（Dz・U・Z

2018〇・・POZ・1609）

（Rozporzadzeniei：§2ust・1，§18ust・1，3，4RozpoIZaflzenia

PomorskiWojewedzkiKonserwatorZabytkew
（daiejteZzwany言PWKZ−i）

Po rozpatrzeniu wniosku wystosowanego przez Gnline Debrznoiul・Traugu的1・77−310Debrzno・Zdnia
28．02．2019「（data wpIywu O6．03．2019「・），ZgOdnie z zapisam一miejscowego planu zagospodarowania

PrZeStrZenPegOm−aStaDebTZnO（UchwaIaXLV‖／300／2006RadyMiejskiejwDebrZnie）zdnia24・02・2006「・i
o udzieien−e POZWOlenIa naPrOWadzenie badah archeoIog−CZnyCh‥arCheo10giCZnyCh badahinte…enCyJnyCh
o charakterze nadzoru archeoiog−CZnegO OraZ ratOWniczych pracwykopaliskowych podczas prac ziemnych
zwiaZanyChzreaIizaqalnWeStycjlCelupub

wobszarze zdegradowanym w Debrznie

cznegowramachreaiizacJiPrOjektupn・・一RewitalizacIaPrZeStrZeni

，na dzialkach nr246／2・279／21290・268）269，253／2・247・245

wDebrznie，Znajdujacychsiewobszarzezw−aZanymZeSredniowiecznymmiastemiokacyJnym，Objetymstrefa

PeIneIOChronyarCheoIoglCZneJ

POZWALA
GminieDebrzno，uLTrauguttal，77−310DebrznonaprOWadzeniebadaharcheoiogICZnyCh：arCheoIogiCZnyCh

badah血e…enCyinyChocharaktelZenadzoruarcheoiogiCZnegOnadziaIkachnr246／2・279／2・290・268・269・
253／2，247，245wDebrznieOraZratOWniczychpracwykopaliskowychprzybastei，ZnaJdujacychsiewobszarze
zwiaZanymZeSredniOWiecznymmiastemlokacyInym，ObjetymstrefapelnejochronyarCheoIogiCZnel・ZgOdnie

zprogramembadahautorstwamgrMaciejaKurdwanowskiegoimapatopograficz［aZOZnaCZOnymObszarem
badah−StanOWlaCyChintegralneza梗ZnikinimeJSZejdecyz川

ZuStaleniemhaStepuJaCychwarunkewpozwoIenia：

1．0kreSIasIeWarunekwykonywaniaw／wbadahprzezosobeposiadajacakwa冊acje，Oktdrychmowa
odpowiedniowah・37ei37gUstawyzdnia23Iipca2003「・00Chr0niezabytkbwiop−eCenadzabytkami
（Dz．U．Z2018「．，POZ．2067tekstjednoIity）

WOJEWeDZKiURZADOCHRONYZABYTKeWWGDAbsKU
DELEGATURAWSLUPSKU
uIJaracza6．76−200SIupskJeIIIax

59842−64−34

WWWOChronazabytkowgdapI，e・malIsiupsk＠zabytklmaiipl

2・Wnioskodawcaprzeka主ePomorskiemuWojewedzkiemuKonSerWatoroWilhbytkewnjepbZniejnii
Wteminie14dniprzedrozpcczeciembadaha鵬h∞Icgcznych，aWtokubadaharcheobgicznych，
na14dniprzeddokonaniemzmianyosobykie…jacejbadaniamiarch∞logicznymi：
imienia，naZWiskaiadresuosobykie…jacejbadaniamiarch∞lcgicznymi

〃

dokumehteWPOtWierdzajacychspelhienieprzeteosobewymagahokterychmowa37e

ust・1Ustawyzdnia23imca2003r・oochroniezabytkewiopie∞nadzab刈ami（Dz．］，

22018「・，平2067tekstjednolM
oSwiadczeniaOSobykiemjacejbadaniamiarcheologic訓ymioprzmciuprzezteosobe
obowiazku kierowania tymi叩Camirlie pOZniej rlia w termihie7dni叩朗ich

roZpocZeclem
3・Wnioskodawcaprzynaj…iejnatrzydniprzedrozpoczeciembadaharcheoIogicznychpowiadomiotym
fakcie Pomo「skbgo Wojewbdzkbgo Konse…atOra Zabytkdw，a takZe niezwIocznie o przerwach

Wbadaniach・ktdremogawpNnaCnazmianeprogramubadah（§18ust．3pkt．1，2Rozporzadzenja
M面straKu血myiDziedzictwaNarodowegozdnia2sierpnia2018「．〉
4・Wnioskodawca∴pc面adomiPomorskiego Wojewbdzkiego KonS叩atOra Zabytkdw P WSZeikich
OkolicznoSciachujawnionychwtokuprowadzonychbadaharcheobgicznych，kteremogamleCwpNwna

StanZaChowaniazaby血IZakresbadah（§18ust・3pkt3wNRozpo厄adzenia）
5・TerenbadaharcheoIogjcznychnaleZyzabezpieczyCwsposbbzapewpiajacybeZPieczehstwoIudzi
imieniaIZgOdniezRozporzadzeniemMinistraPracyiPoikykiSocjaineiZdnia26wrzeSnia1997「・

WSPraWieOgdlnychpIZePisdwbezpieczehstwaihigienypracy（Dz．U．Nr169poz．1650zezm．）．
6・Teren pobadaniach archeobgicznych naIeZyuporzadkowaewsposObnie powodujacyzniszczenia

POZOStaWbnychtamZezabytkdwarcheobgicznych（§18ust・3pkt．12）wIwRozpo旧adzenia）

7・Pozwoienien面亭ZemOZebyezmkmionelubco面的WSydua函achprZeW妃2ianychprawem（ah・47
UstawyoochroniPZabytkdwiopiecenadzabythami）・

8・Pozwoはnien面eJSZeniezwalnlaZkoniecznoSciposiadaniawszystki剛Iinnychpozwol正wymaganych
PraWem（ad・36ust・8UstawyoochroniezabytkdwIOPiecenadzabytkami）．
9・PomorskiWoiew6dzkiKonseMator Zabvtkew zastrzega sobie prawo k。misvihVch odbiorew

czeSciowYchikohcowychwYkonanvchbadaharcheoIogicznvchorazprzedadupracwtrakcieich
tMJahia．

10iSprawozdanie z przeprowadzonych badah naIeZy przekazaC Pomorskiemu Wojewddzkiemu
Konse…atOrOWjZabytkew，WDeIegat…ZeWSIupsku．wtermjniedo3tygodnioddniazakohczenia
badah．
11・Dokumentacje z przebiegu badah naleZy przekazae Pomorskiemu Wojewddzkiemu KonsenNatOrOWi

ZabytkOw・WDelegaturzewSIupsku，Wteminiedo6miesiecyoddniazakohczeniabadah，Wtym：
DokumentacJa rySunkowa warstw kuIturowychiobiektdw archeoiog−CZnyCh w rzucie piOnOWym

iPOZiomymwskaiil：20，WSZCZegdlnychwypadkachl：10

RejestrOdkrytychzabytkbw
RejestrWarStW
DokumentacJafotograficznatradycyinaicyfrowa
Inwentarze obiektewI dokumentaCJl rySunkoweJ，fbtogradczneJ，Wyekspl0rOWanegO materiaIu

masowego，ZabytkbwwydzieIonych，PrObek，rySunkdw，fotogra価itd．
Sprawozdaniezopracowaniemwynikdwbadah（2egzempIarzewwersjipapierowejielektronicznej〉

0「aZdanycharchiwalnych
PlanzbiorczystanowiskawskaIil：100zlokalizacJaWykopbworazobiektbw

〃

Kahykataiogowezabytkdwuzyskanychwtrakciebadah，kadaAZPstanowiska（2egzemplarzew
We「Sjipapierowej〉

S ProtokdIrozpoczeclaizakohczeniapracarcheoioglCZnyCh
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WOJEWeDZKIURZADOCuRONYZABYTKOwwcDANSKU
DEJEGATURAWSLUPSKU
uiJaracZa6．76−200S山psk．tel／fax59842−64−34
WWWOChro［aZabytkowgdapl．e−maiisIupsk＠zabytkIma時I

12．ZabytkiuzyskanewtrakciebadahpoIChpdnejkonse…aC甲rekonstrukcjiwrazzichdokumentacJa
konse…atOrSka．kadamikatalogowymi・dokumentacJarySunkowaifotograficznazbadahzostana
przekazanedoinstytutuArcheo一〇giiUniwersytetuWarszawskiego（na−eZypowiadomieotymfakcie

szczeg的WyZakresbadaharcheoIog−cZnycho噌muje・ZgodniezProgramembadahwykonanieprac
archeoiogicznych，Wtym：
1．badaniaarcheoIog−CZne‥arChe0−09−CZnebadaniainte…enCy一neOCharakterzenadzoruarCheologICZnegO

nadziaIkachnr246I2，279／2・290・268・269・253／2・247・245wDebrznieorazratowniczeprace
wykopa‖skoweprzybaste主Znajdujacychsiewobszarze zwLaZanymZeSrec面owiecznymmiastem
IokacyInym，ObjetymStrefapelneJOChronyarche0−0g−CZneJ・WZak「esieokreSk，nymnaZalacZniku

gradcznymz−oZonegOWniosku・WSPbhzednegeOdezyJne：

odX−631754，75，Y−383038，05doX−631487I52・Y−382956・82・N−33−95−A−d−4（PUWG1992）
2．reJeStraCIaObiektOwarche0−0glCZnyChwramaChkulturowych u胴bwstratygradcznych−PO
34・一

odhumusowaniutere…Odhumusowaniemechaniczne・Eksp−0raC，aObiektbwinawarstwiehrecznai
＿上I＿I▲ ＿＿ ．‥＿」：＿ （寄ii、▲八．レ（rヽムヽ〃l

udokumentowanierysunkowewska−11：20，1：10−ubwl‥100nawarstwiehkuitu「OWyChipr0細wykopOw
udokumentowanieopiSOWenaWarStWiehku−turowych・Charaktevstykwype面skobIektdw
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udokumentOWaniefotograficznewarstwkulturowychiobiektdwarCheoIog−CZnyCh

prowadzeniedoraZneikonse…aCI−POZySkanychzabytkdw
pe一nakonSe…aCiairekonstrukcjauzyskanegomaterialuZrOdIowego

pracearcheolog−CZneWhnybyeprowadzonezgodniezwymogamizawahymiwzaIacznikudo
Rozpo画ZeniaMinistraKu−tuviDziedzictwaNarodowegozdnia2S−erPnia2018「・WSPraWbprowadzeniaprac
konse…atOrSkich，PraCreStauratOrSkichibadahkonse…atOrSkichprzyzabytkuwpISanymdorejeStruZabytkOw

albonaListeSkarbewDziedzictwaorazrObOtbudow−anych・badaharchitektonicznychlinnychdziaIahprzy
zabytku wp−Sanymdo reJeStru ZabytkewiatakZe badah archeo一〇g−CZnyChiPOSZukiwah zabytkOw

（Dz・U・Z2018「っPOZ・1609）0raZStandardamimetodycznymiidokumenfac励mibadaharcheoIogicznych

iopracowahichwynikbwKrdowegoOSrodkaBadahiDokumentadiZab殖W（ObecnieNarodowegoIns岬u
Dziedzictwa）W‥KurierKonse…atOrSkiNrO6，WarSZaWa2010・

Dokume噂a arCheo一〇g−CZnO−konse…atOrSkawinnaZOStaeSP0両ZOna ZgOdnie zwymogami
zawahymiwza−acznikudoRozp0両ZeniaM梱raKu−tuviDziedzictwaNarodowegozdnia2sierpnia2018r
wsprawieprowadzeniaprackonse…atOrS畑PraCreStauratOrSkichibadahkonse…atOrSkichprzyzabytku
wpISanymdorejeStruZabytkdwa−bonaListeSkarbewDziedzictwaorazrObdtbudowIanych・badah
architektonicznych而ychdzia−ahprzyzabytkuwpISanymdoreJeS血Zabytkdw・atakZebadaharcheolog−CZnyCh

iposzukiwahzabytkdw（Dz・U・Z2018riIPOZ・1609）i

哩aれoScidecvzii：31・03・202吐

wd血06．03．2019rdotutiUrzeduwp−ynalwniosekGminyDebrznoiuliTraugunal・77−310Debrzno1
0Udzieieniepozwoienianaprowadzeniebadaharcheo一〇glCZnyCh：arChe0−0glCZnyChbadah血e…enCyJnyCh

ocharakterzenadzoruarche0−09−CZnegOOraZratOWniczychpracwykopa−iskowychpodczaspracZiemnych
zwazanychzrealizacJalnWeStyCJ−CeIupubIicznegowramaChrea‖zac岬Ojektupn・

wobszarzezdegradowanymWDebrznie

Rew脚zacJaPrZeStrZeni

nadzialkachnr246／2・279／2・290）268・269・253／2・247）245

wDebrznie，ZnaiduJayChsiewobszarzezwiaZanymZeSredniowiecznymmiastemlokacyJnym・Objetymstrefa
pelnejochronyarCheoIoglCZneJ・
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woJEWeDZKIURZApOCHRONYZAB、nKeWWeDAdsKU

DEJEGATURAWSLUPSKU
uIJaracza6，76−200S仙psいe用ax59842−64−34
wwwochronazabytkowgdapI．e−mailslupsk＠zabytkimailpl

Wnioskowanainwesty＊zgodniezapisamim−ejscowegop，a…ZagOSPOdarowaniaprzestrzennego

miastaDebBPO（UchwaIaXLV‖／300／2006RadyMi輔WDebrZnie）zdnia24・02・2006「・・Z軸ese
WObszarzeZW嘩nymZeSredniowjecznymmiastemIokacwm・Objetymstrefapetn両hronyarcheoIog−CZneJ，

gdzieobowiazujazapisywskazuJaPenaObow脚Wykonaniaarcheo10gicznychbadahratowniczych
POPrZedzajaqchinWeStyCje・0両nrZND−l・5183i83i2017・KMzdnia17・03・2017riuZgOdnionowykonanie
arCheologICZnyChbadahinte…enC胴Chnadzia−kachnr246／2・279／2・290・268，269，253／2，247，245
WDebrZnie・gdziezostanaPrZePrOWadzonepraceziemneZWlaZaneZWymianaibudowalnStalaciiOraZ
ratowniczychpracarcheoioglCZnyChprzybastei．

ZgodnieztreScIaa…ustilapkt2Ustawyzdnia23Iipca2003「・00Chroniezabytkdwiopiecenad
Zabytkami（tekstjednolityDziU・2018・POZ・2067）osobadzycznalubjednostka9rganizacyjnaiktbrazamierza

realizowaerobotybudowlaneprzyzabytkunieruchomymwpisanymdoreJeS血，ubobjetymochrona
konse…at0rSkanapodstawieusta−ehmlejSCOWegOPIa…ZagOSPOdarowaniaprZeStrZennegOIubznajdujacymsle

WeWidenqlWqeWddzkiegokonse…atOraZabytkOw・alborobotyziemne−ubdokonaezmianycharakteru
dolychczasowejdziaIaInoScinaterenie・nakt

町mZn軸asIeZabytkiarcheoIoglCZne．COdoprowadziCmoZedo

PrZeksztaIcenialubzniszczeniazabytkuarcheologICZnegOJeStObowlaZana・ZZaStrZe2eniema＝2aust．1，

POkvCkosztybadaharcheologICZnyChorazichdokumentacJI・jeZe‖prZePrOWadzenietychbadahleStnjezbedne
WCeIuochr0nytyChzabytkdw．

ZgodniezpowyzszymizapISam＝nWeStOrnieruchomoSciz−oZy−wniosekowydaniestosownegO

POZWObnja・DownioskuzostaIza匝0nyPrOgrambadahIktOrychzakrespozwoIinawe岬acjebadah

arCheologlCZnyCh・WzwBkuzpowyzszymna−eZt誓聖聖Sentenqli
／￣＿、1．，−

1・Oddec痢…IeJSZeJprZySIuguleStrOnOmOdl

iDziedzictwaNarodowegozapoSredn融wem

tutejszegoorga…Wterminie14dnioddmad（

KPA）．

2・WtrakciebieguczternaStOdnIOWegOtermlnu

OdwolaniawobecPomorskiegoWojewbdzkie
WydaIdecyZIe．SkladajacoSwiadczeniao

響響葉認諾諾

administracjipubiiczneJOSwiadczeniaozrzeczeniuslepraWadownieSieniaOdwo，aniaprze20Statnhzestron

POStePOWania・decyaast＊sieostateczna岬aWOmOCna（a‥27a§1i2KPA）・aPOnadtopodiegawykona…

（an130§4KPA）．
3・PozwolenieninIqSZeniezwaI…aOdobow画uuzyskaniapozwoIenianabudoweaIboz9−oszenia，WprZyPadkach

4・Zgodn−eZa＝7ust・1UstawyoOchronieZabWWPWKZmoZewznowiepostepowaniews．prawie．wydanego
POZWOlenIa・Oktd叩mOWaWart・36ust・1・anaStePniezm−en一CJelubcofnaciWdlOdzedecyz町eZelIWtrakcie
Wykonywaniabada両rac，rObdtIubhnychdziaIahokreS10nyChwpozwoIeniuwys圃ynOWefaktylokoljcznoScL
mOgacedoprowadziedouszkodzenialubzniszcze…aZabytku．

5・WtokupostepowamaStrOnyOraZichprZedstawICieIe回れomocnlCymaJaObow画ZaWiadomiCorganad面straqi
PubIiczneJOkaZdejzmianieswoJegOadresu，WtymadresueIektronicznego・WraziezaniedbaniaCgoobow画時
doreczeniep−SmaPOddotychczasowymadresemmaskutekprawny（a…1§1i2KPA）．

61Napodstawiean・162§1KodeksuPostepowanIaAdmin＆racyjnegoPWKZstwierdza−Nyga的edecyzji
WPrZyPadku，gdyzostalaonawydanazzastrzeze…emdope仙eniaprzezstroneokre5−0negOWt函ecyzJIWamnku．
aStr0naniedopel面Iategowamku．

二審主。幸
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WOJEWeDZKiURZApoCHRONYZABYTKeWWGDAbsKU
DELEGATURAWSLUPSKU
UIJaracza6．76−200S時Sk．tei／fax59842−64−34
WWWOChronazabytkowgdapl．e一maiisIupsk＠zaby博mailpl

OtlZymuja：

1GminaDebrzno，u口rauguda2・77−310Debrzno

2．Na
1．StarostwoPowiatowewCz−uchowie）al・WojskaPoIskiegol・77−300CzIuchdw
NapodstawIeah7pk…stawyzdn−a16一曲a2006rooptacIeSkarbowel（tekstiedno岬Uz2018pozlO44zpozn2両nlejSZadecyziapst

ReaI唖ObowlaZeklnformacyJnyWynikaJaPyZRozponadzenia（UE）2016／679Par一amentuEurOpe−SkiegO−Radyzdnia27kwietnは
2016rwsprawleOChronyosbbAzycznychwzw頓UZPrZetWarZan−emdanychosobowychIWSPraW−eSWObodnegoprZe帥utaklCh
danychorazuchy−enladyrektywy95／46IWEszczeg剛e…formacJenatematprZetWarZaniaPanI／Panadanychosobowych
zamieSZCZOneZOStalynastronle岬〃W…OChronazabytkowgdapI／rodoIProsimyozapoz酬eS−eZtymi−nformacJamI

19

口調

，小吉。
＝
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