
 

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 33 
Lubuskiego Wojewódzkiego  

Konserwatora Zabytków  
z dnia 28 września 2020 r. 

Sposób postępowania w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w trakcie robót 
budowlanych lub ziemnych, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami: 

1. w przypadku telefonicznego lub bezpośredniego zawiadomienia LWKZ o odkryciu 
potencjalnego zabytku archeologicznego w trakcie robót budowlanych lub ziemnych należy 
przeprowadzić wywiad ze zgłaszającym, podczas którego należy ustalić: 

a. dane osobowe oraz kontaktowe osoby zgłaszającej,  
b. jaki przedmiot lub obiekt został odkryty, 
c. dane lokacyjne oraz kulturowy i środowiskowy opis miejsca znalezienia zabytku, 
d. możliwości tymczasowego zabezpieczenia zabytku, 
e. akty prawne na podstawie których prowadzono roboty budowlane luz ziemne, 

2. w przypadku zawiadomienia środkami komunikacji elektronicznej należy podjąć próbę 
kontaktu ze zgłaszającym i uzyskania wymienionych w punkcie 1 informacji; 

3. na podstawie uzyskanych w wyniku wywiadu informacji należy wydać dyspozycje odkrywcy, o 
jego zabezpieczaniu w miejscu jego odkrycia i wstrzymaniu wszelkich robót budowlanych lub 
ziemnych do czasu przyjazdu LWKZ lub wyznaczonego pracownika WUOZ Zielona Góra; 

4. LWKZ lub wyznaczony pracownik WUOZ Zielona Góra przeprowadza oględziny potencjalnego 
zabytku archeologicznego oraz miejsca jego odkrycia z udziałem przedstawiciela inwestora w 
terminie do 5 dni, podczas których spisuje się protokół oględzin z dokładnym opisem 
okoliczności i miejsca odkrycia; 

5. na podstawie zebranych informacji, LWKZ niezwłocznie podejmuje decyzję o dalszej 
konieczności wstrzymania robót budowlanych lub ziemnych i nakazie przeprowadzenia 
ratowniczych badań archeologicznych albo o możliwości kontynuowania przerwanych prac 
jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem lub jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a 
kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia; 

6. w przypadku konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych Lubuski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w trybie pilnym wydaje na złożony wniosek pozwolenie na badania 
archeologiczne; 

7. po przeprowadzonych badaniach o których mowa w pkt. 4 dokonuje się odbioru badań; 
8. po dokonaniu odbioru badań, o których mowa w pkt. 5 Lubuski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków wydaje decyzję pozwalającą na kontynuację przerwanych robót. 

 


