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Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

Ul. Krakowska 44 

32-120 Nowe Brzesko 

 

 

PODANIE 

 

  W ramach realizacji Celu Szczegółowego 1, Kierunku Działania 7 „Krajowego 

programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, przyjętego uchwałą Rady Ministrów 

dnia 24 czerwca 2014 (M.P. z 2014, poz. 733) na obszarze gminy Nowe Brzesko, planowane 

jest przeprowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego 

Zdjęcia Polski (AZP). 

 Mając powyższe na względzie oraz kierując się wymogiem określonym w paragrafie 9 

ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lipca 2011 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań architektonicznych i innych działaś przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987 ze zm.) Wnioskodawca dr. Michał 

Kasiński zwraca się z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy/Miasta 

przez okres 14 dni od dnia wywieszenia, załączonej do niniejszego podania informacji o 

planowanych archeologicznych badaniach powierzchniowych metodą AZP wraz z 

załącznikami. 

 Jednocześnie zwracam się z prośbą o pisemne poinformowanie o dacie wywieszenia 

ww. informacji.  

  

 

 

 

 

 



 

Kraków, 7.02.2018 

 

 

INFORMACJA 

do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 

położonych na terenie Nowego Brzeska 

 

 

Wnioskodawca, dr Michał Kasiński przystępuje do uzyskania pozwolenia na prowadzenie 

archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski 

(AZP) na obszarze Nowego Brzeska, oznaczonym na mapie sytuacyjnej załączonej do 

niniejszego pisma. 

AZP to ogólnopolski program badawczo-konserwatorski, prowadzony od 1978 roku. 

Jego celem jest rejestrowanie wszystkich stanowisk archeologicznych czytelnych na 

powierzchni gruntu lub znanych z materiałów archiwalnych oraz stworzenie jednolitego 

archiwum dokumentacji całego kraju. 

W ramach prowadzonych przez nas działań zarejestrujemy nowe stanowiska 

archeologiczne oraz zweryfikujemy stanowiska już zarejestrowane. 

Planowane archeologiczne badania powierzchniowe polegają na przejściu po 

powierzchni gruntu i zebraniu widocznych na powierzchni zabytków archeologicznych, 

wraz z ewentualną ingerencją w warstwę orną (nie głębiej niż na 15 cm od powierzchni 

gruntu). Prowadzone będą w marcu (termin uzależniony od warunków pogodowych) i 

trwać będą około 3 dni. Nie spowodują żadnej szkody na Państwa terenie. 

Wnioskodawca, dr Michał Kasiński informuje o możliwości nieudzielenia zgody na 

prowadzenie badań archeologicznych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych 

nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanych badań.  

Oświadczenie w tym zakresie należy przedłożyć telefonicznie (Michał Kasiński, 

693 451 010) w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy/Miasta. 

 

 


