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MAZOWIECKI 
WOJEWÓDZKI 
KONSERWATOR 
ZABYTKÓW 

Ciechanów 
08 października 2020 r. 

DC.5161.100.2020.ZD 

DECYZJA Nr 702/DC/2020 

Po rozpatrzeniu wniosku „Varia" Fundacji Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, z dnia 22.07.2020 r. 
(data wpływu: 27.07.2020r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych, 

działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5, ust. 3 i ust. 6, art. 37 e, art. 37 g, art. 89 pkt 2, 
art. 92 ust. 1 i ust. 6, art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282), § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 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 2018 r., poz. 1609 z późn. 
zmianami) oraz art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256), 

udzielam pozwolenia na przeprowadzenie przez „Varia" Fundację Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, 
archeologicznych badań powierzchniowych z użyciem wykrywaczy metali, której będzie 
towarzyszyło wykonywanie punktowych wkopów w warstwie ziemi ornej do głębokości 30 
cm od powierzchni, na terenie: 

1) następujących miejscowości położonych w gminie Bieżuń, pow. żuromiński: Bieżuń, 
Bielawy Gołuskie, Głodowo (obręb Stawiszyn Łaziska), Gołuszyn, Grądy (obręb 
Dąbrówki), Kocewo, Karolewo (obręb Pozga), Karniszyn, Kobyla Łąka, Mak, Małocin, 
Myślin, Pozga, Sadłowo, Siedliska (obręb Stanisławowo), Sławęcin, Stanisławowo, 
Stawiszyn-Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, Władysławowo, Wilczy Ostrów (obręb 
Adamowo), Wykno (obręb Mak), Zgliczyn Pobodzy, Trzaski, zlokalizowanych w 
obrębie obszarów nr: AZP 41-55 (współrzędne geodezyjne załamania obszaru badań: 
1. x=552890 y=569248; 2. x=560086 y=569347; 3. x=560151 y=564051; 4. x=552967 
y=563932), AZP 41-56 (współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 
1. x=560086 y-569347; 2. x=567442 y=569470; 3. x=567513 y=564177; 4. x=560151 
y=564051), AZP 41-57 (współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 
1. x=567442 y=569470; 2. x=574519 y=569592; 3. x=574610 y=564296; 4. x=567513 
y=564177), AZP 42-55 (współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 
1. x=552967 y=563932; 2. x=560151 y=564051; 3. x=560217 y=558786; 4. x=553027 
y=558680), AZP 42-56 (współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 
1. x=560151 y=564051; 2. x=567513 y=564177; 3. x=567592 y=558911; 4. x=560217 
y=558786) - ukazanych na mapach stanowiących załączniki nr: 10,11,12, 15, 16 do 
niniejszej decyzji; 
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2) następujących miejscowości położonych w gminie Radzanów, pow. mławski: 
Bębnowo, Bębnówko (obręb Bębnowo), Bojanowo, Bońkowo Kościelne, Bońkowo 
Podleśne, Budy Brzeziny, Budy Matusy, Drzazga (obręb Zgliczyn-Glinki), Górki (obręb 
Gradzanowo Włościańskie), Ratowo, Gradzanowo Włościańskie, Gradzanowo 
Zbęskie, Józefowo, Luszewo, Radzanów, Radzanówek (obręb Radzanów),Trzciniec 
(obręb Józefowo), Wróblewo, Zgliczyn Kościelny, Zgliczyn Glinki, Zgliczyn Witowy, 
zlokalizowanych w obrębie obszarów nr: AZP 41-57 (współrzędne geodezyjne 
punktów załamania obszaru badań: 1. x=567442 y 569470; 2. 574519 y=569592; 3. 
x=574610 y=564296; 4. x=567513 y=564177); AZP 41-58 (1. x=574519 y=569592; 2. 
x=581352 y=569718; 3. x=581443 y=564421; 4. x=574610 y=564296), AZP 41-59 
(współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 1. x=581352 y=569718; 
2. x=588488 y=566985; 3. x=588567 y=564553; 4. x=581443 y=564421), AZP 42-57 
(współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 1. x=567513 y=564177; 
2. x=574610 y=564296; 3. x=574696 y=559030; 4. x=567592 y=558911), AZP 42-58 
(współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 1. x=574610 y=564296; 
2. x=581443 y=564421; 3. x=581544 y=559163; 4. x=574696 y=559030) - ukazanych 
na mapach stanowiących załączniki nr 12,13,14,17,18 do niniejszej decyzji; 

3) następujących miejscowości położonych w gminie Szreńsk, pow. mławski: Bielawy, 
Doziny, Krzywki Bośki, Folwark (obręb Sławkowo), Grądek, Kobuszyn, Kunki, Liberadz, 
Ługi, Miączyn Duży, Miączyn Mały, Miłotki, Mostowo, Nowe Garkowo, Ostrów, 
Pączkowo, Przychód, Proszkowo, Rochnia, Stare Garkowo, Szreńsk, Wola 
Proszkowska, Złotowo, zlokalizowanych w obrębie obszarów nr: AZP 39-57 
(współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 1. x=567283 y=580125; 
2. x=574348 y=580255; 3. x=574440 y=574897; 4. x=567362 y=574770), AZP 39-58 (1. 
x=574348 y=580255; 2. x=581161 y=580381; 3. x=581266 y=575016; 4. x=574440 
y=574897), AZP 40-57 (współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 
1. x=567362 y=574770; 2. x=574440 y=574897, 3. x=574519 y=569592; 4. x=567442 
y=569470), AZP 40-58 (współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 
1. x=574440 y=574897; 2. x=581266 y=575016; 3. x=581352 y=569718; 4. x=574519 
y=569592), AZP 40-59 (współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 
1. x=581266 y=575016; 2. x=588377 y=575140; 3. x=588488 y=569852; 4. x=581352 
y=569718), AZP 41-57 (współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 
1. x=567442 y=569470; 2. x=574519 y=569592; 3. x=574610 y=564296; 4. x=567513 
y=564177), AZP 41-58 (współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 
1. x=574519 y=569592 2. x=581352 y=569718; 3. x=581443 y=564421; 4. x=574610 
y=564296), AZP 41-59 (współrzędne geodezyjne punktów załamania obszaru badań: 
1. x=581352 y=569718 2. x=588488 y=569852; 3. x=588567 y=564553; 4. x=581443 
y=564421) - ukazanych na mapach stanowiących załączniki nr: 3, 4, 7, 8, 9,12, 13, 14 
do niniejszej decyzji; 

4) następujących miejscowości położonych w gminie Żuromin, pow. żuromiński: 
Będzymin, Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa,, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo 
Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudlyn, Nowe Nadratowo, Stare 
Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, Rzężawy, Strżeszewo, Wiadrowo, Żuromin, 
zlokalizowanych w obrębie obszarów nr: AZP 39-55 (współrzędne geodezyjne 
punktów załamania obszaru badań: ! . x=579900 y^552780; 2. x=559937 y=580005; 3. 
x=560008 y=574650; 4. x=552843 y=574539), AZP 39-56 (współrzędne geodezyjne 
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punktów załamania obszaru badań: 1. x=559937 y=580005; 2. x=567283 y=580125; 3. 
x=567362 y=574770; 4. x=560008 y=574650), AZP 39-57 (współrzędne geodezyjne 
punktów załamania obszaru badań: 1. x=567283 y=580125; 2. x=574348 y=580255; 3. 
x=574440 y=574897; 4. x=567362 y=574770)/ AZP 40-55 (współrzędne geodezyjne 
punktów załamania obszaru badań: 1. x=552843 y=574539; 2. x=560008 y=574650; 3. 
x=560086 y=569347; 4. x=552890 y=569248), AZP 40-56 (współrzędne geodezyjne 
punktów załamania obszaru badań: 1. x=560008 y=574650; 2. x=567362 y=574770; 3. 
x=567442 y=569470; 4. x=560086 y=569347), AZP 40-57 (współrzędne geodezyjne 
punktów załamania obszaru badań: 1. x=567362 y=574770; 2. x=574440 y=574897; 3. 
x=574519 y=569592; 4. x=567442 y=569470) - ukazanych na mapach stanowiących 
załączniki nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7 do niniejszej decyzji, 

które to badania prowadzone będą w zakresie i w sposób określony w programie badań 
archeologicznych stanowiącym załącznik do wniosku, pod następującymi warunkami: 

1. badania prowadzone będą wczesną wiosną, przed zasiewem roślin uprawnych lub 
późnym latem i jesienią, po zebraniu z pól płodów rolnych; 

2. po zakończeniu badań teren, na którym będą one prowadzone zostanie przywrócony 
do stanu sprzed rozpoczęcia badań. 

3. badaniami archeologicznymi obowiązana jest kierować osoba spełniająca wymagania, 
0 których mowa w art. 37 e ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
1 opiece nad zabytkami; 

4. zobowiązuje się wnioskodawcę 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 punkcie 1: 
a) imienia, nazwiska i adresu osoby mającej kierować badaniami archeologicznymi, 
b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których 

mowa w art. 37 e ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami, 

c) oświadczenia osoby mającej kierować badaniami archeologicznymi o przyjęciu 
przez tę osobę obowiązku kierowania tymi badaniami; 

5. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i 
zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych; 

6. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia 
określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem tych czynności; 

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

8. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o przerwach 
we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeolbgicznych, które mogą wpłynąć na 
zmianę programu tych badań;; F?j 

9. prowadzenia dokumentacji ptzebiegu badań archeologicznych oraz opracowania 
wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną 
przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania 
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jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań; 

10. prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia 
zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań; 

11. prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i 
przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od 
dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań; 

12. sporządzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania tego 
sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie nie dłuższym 
niż 3 tygodnie od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań; 

13. opracowania wyników wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania go 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia 
zakończenia tych badań; 

14. prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań, zawierającej 
elementy określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 22 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 
2018 r., poz. 1609 z późn. zmianami); 

Termin ważności pozwolenia: do 31.12.2025 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 27.07.2020 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek „Varia" Fundacji Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 
Warszawa, z dnia 22.07.2020 r., w sprawie wydania pozwolenia na archeologiczne badania 
powierzchniowe z użyciem wykrywaczy matali, z wykonywaniem punktowych wkopów w 
warstwie ziemi ornej do głębokości 30 cm od powierzchni ziemi, na terenie następujących 
miejscowości położonych w gminie Bieżuń, pow. żuromiński: Bieżuń, Bielawy Gołuskie, 
Głodowo (obręb Stawiszyn Łaziska), Gołuszyn, Grądy (obręb Dąbrówki), Kocewo, Karolewo 
(obręb Pozga), Karniszyn, Kobyla Łąka, Mak, Małocin, Myślin, Pozga, Sadłowo, Siedliska 
(obręb Stanisławowo), Sławęcin, Stanisławowo, Stawiszyn-Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, 
Władysławowo, Wilczy Ostrów (obręb Adamowo), Wykno (obręb Mak), Zgliczyn Pobodzy, 
Trzaski, oraz na terenie następujących miejscowości położonych w gminie Radzanów, pow. 
mławski: Bębnowo, Bębnówko (obręb Bębnowo), Bojanowo, Bońkowo Kościelne, Bońkowo 
Podleśne, Budy Brzeziny, Budy Matusy, Drzazga (obręb Zgliczyn-Glinki), Górki (obręb 
Gradzanowo Włościańskie), Ratowo, /Gradzanowo Włościańskie, Gradzanowo Zbęskie, 
Józefowo, Luszewo, Radzanów, Radzanówek {obręb Radzanów),Trzciniec (obręb Józefowo), 
Wróblewo, Zgliczyn Kościelny, Zgliczyn Glinki, Zgliczyn Witowy, oraz na terenie 
następujących miejscowości położonych w gminie Szreńsk, pow. mławski: Bielawy, Doziny, 
Krzywki Bośki, Folwark (obręb Sławkowo); Grądek, Kobuszyn, Kunki, Liberadz, Ługi, Miączyn 
Duży, Miączyn Mały, Miłotki, Mostowo, Nowe Garkowo, Ostrów, Pączkowo, Przychód, 
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Proszkowo, Rochnia, Stare Garkowo, Szreńsk, Wola Proszkowska, Złotowo, oraz na terenie 
następujących miejscowości położonych w gminie Żuromin, pow. żuromiński: Będzymin, 
Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, 
Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, 
Rzężawy, Strzeszewo, Wiadrowo, Żuromin. 
Organ tutejszy wszczął postępowanie w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia i na 
podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282), 
powiadomił o tym strony postępowania przez obwieszczenie. 
Zawiadomienie w sprawie wszczęcia przedmiotowego postępowania zostało na prośbę 
tutejszego Organu ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń w dniu 27.08.2020 r., 
przez Wójta Gminy Radzanów w dniu 27.08.2020r., przez Wójta Gminy Szreńsk w dniu 
04.09.2020r., przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin w dniu 28.08.2020r. 
Następnie Organ tutejszy zawiadomił strony przez obwieszczenie o zakończeniu postępowania w 
przedmiotowej sprawie. 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się stron przed 
wydaniem decyzji co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań zostało na prośbę 
tutejszego Organu ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń w dniu 18.09.2020 r., 
przez Wójta Gminy Radzanów w dniu 18.09.2020r., przez Wójta Gminy Szreńsk w dniu 
22.09.2020r., przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin w dniu 21.09.2020r. 

Ani w toku postępowania, ani po jego zakończeniu, do dnia wydania niniejszej decyzji, nikt 
nie stawił się w siedzibie tutejszego Organu w celu zapoznania się z aktami sprawy. Nie 
zostały również zgłoszone żadne uwagi ani zastrzeżenia do przedmiotowego wniosku. Nikt 
również nie powiadomił tutejszego Organu, że nie wyraża zgody na prowadzenie 
archeologicznych badań powierzchniowych z użyciem wykrywaczy metali na działce będącej 
jego własnością. 
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie 
pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 
282). 
Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych zezwoleń 
wymaganych prawem. 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na adres: 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, ul. Strażacka 
6, 06-400 Ciechanów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia zgodnie z przepisami art. 127 
§ 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 202p r., poz. 256]. 
Zgodnie z przepisem art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu 
terminu do wniesienia odwołania stroni może zrzeć/$ię prawa do wniesienia odwołania 
wobec Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wydał decyzję. 
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Zgodnie z przepisem art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z dniem 
doręczenia Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna, i v 
Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 82 zł za wydane pozwolenie w dniu 23.07.2020 r. przelewem na konto Urzędu 
Miasta Ciechanów 811600 1462 1837 0686 3000 0001, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej oraz cz. III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000). 

Winda \fotębicw$ka 
Kierowrlk DakMui. •/ w Gieehańewie 

Załączniki: 18 map 

Otrzymują: 
1. „Varia" Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, 
2. Strony postępowania - przez obwieszczenie, 
3. A/a 

Do wiadomości: 
1. Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, 
2. Urząd Gminy Szreńsk, ul. Plac Kanoniczny 10,06-550 Szreńsk, 
3. Urząd Gminy Radzanów, Plac Marszałka Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów, 
4. Urząd Miasta i Gminy Bieżuń, ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń, 
5. Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, 
6. Starostwo Powiatowe w Żurominie, PI. Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin 
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