Białystok,

16-12-2020

r.

PODLASKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23
Z.5141.19.2020.JM

DECYZJA
Na podstawie art. 32 ust. 3, ust. 5 pkt 3, ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 282) oraz art. 104 i art. 108 ustawy
poz.
z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020
256), po otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2020 r. zawiadomienia, iż w trakcie budowy gazociągu
średniego ciśnienia biegnącego z Bielska Podlaskiego do Orli, „na ulicy Bielskiej w Orli
natrafiono na fundamenty jakiejś budowli ceglanej” oraz po przeprowadzeniu oględzin terenu

r.

robót ziemnych, związanych z w/w budową

wstrzymuję
na okres 30 dni od dnia doręczenia decyzji dalsze roboty ziemne związane z budową sieci
gazowej w Orli w pasie drogowym ul. Bielskiej (dz. nr 130) na całej szerokości działki nr 165
i

nakazuję

przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych w pasie drogowym ul. Bielskiej
(dz. nr 130) na całej szerokości działki nr 165, na koszt jednostki organizacyjnej
finansującej te roboty.
Przed przystąpieniem do ratowniczych badań archeologicznych należy wystąpić do Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
badania archeologiczne.

Nadaję niniejszej decyzji na podst. art. 108 kpa rygor natychmiastowej wykonalności ze względu
na ważny interes społeczny — zapobieżenie dalszego uszkodzenia zabytku w trakcie robót
budowlanych oraz pilną potrzebę realizacji inwestycji.
Uzasadnienie
W dniu 14 grudnia 2020 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku
otrzymał zawiadomienia przesłane drogą mailową przez Wójta Gminy Orla oraz Pana Dariusza
”
Krasnodębskiego o odkryciu „fundamentów jakiejś budowli ceglanej w trakcie robót ziemnych,
związanych z budową sieci gazowej w pasie drogowym ul. Bielskiej w Orli. Po otrzymaniu
zawiadomienia Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał oględzin miejsca odkrycia i
stwierdził, że w wykopie związanym z budową sieci gazowej odsłonięte zostały kamienno — ceglane
fundamenty budynku na zaprawie piaszczysto - wapiennej. Dokonane odkrycie reliktów
architektonicznych związane jest z założeniem dworskim z XVI — XVIII w. Roboty budowlane w
związku z dokonanym odkryciem zostały wstrzymane.
Art. 32 ust. 5 pkt 3 przytoczonej wyżej ustawy o ochronie zabytków stanowi, stanowi, że wkz
po dokonaniu oględzin odkrycia wydaje decyzję „nakazującą dalsze wstrzymanie robót i
przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań
archeologicznych w niezbędnym zakresie”. Roboty nie mogą być wstrzymane na okres dłuższy niż
miesiąc od dnia doręczenia decyzji (art. 32 ust. 6).
Z art. 104 kpa wynika, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie
istoty.
decyzji, która rozstrzyga sprawę do
co

jej

Art. 108 $
kpa stanowi, że decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor
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 inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
Wobec powyższego orzeczono
w sentencji.
1

na

jak

Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Białymstoku, w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia niniejszej
decyzji lub od dnia zawieszenia biegu terminów (w zależności od tego, który z terminów nastąpi
później).
Art. 127 „a” $ ustawy kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że 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
wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
i
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Załącznik:
1.
mapa z oznaczeniem odcinka wstrzymania robót
2. kserokopia protokołu oględzin
Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków
Karol Straczyński
p.o. Kierownika Wydziału
Inspekcji Zabytków
Otrzymują:
1.
Polska Spółka Gazownictwa
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen.
S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska
17-100 Bielsk Podlaski

sp.

1,

Do wiadomości:
1.

2.
3.

z z

MTM Nowum Sp. o.o. siedzibą w Lublinie, ul. Krężnicka 135B, 20-518 Lublin
Gmina Orla
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. 3-go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski

Sprawę prowadzi: Jerzy Maciejczuk,

st.

insp. ochrony zabytków

WUOZ w

Białymstoku,

tel.

85 741 23 32 w. 51

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Konserwator
Zabytków, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, z siedzibą przy
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15—554 Białystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat) wuoz.bialystok.pl.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzanięm danych osobowych możesz
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem
e-mail: iod()wuoz.bialystok.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można odnaleźć na
stronie
naszej
internetowej w zakładce RODO.

