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Marszałek Województwa Lubuskiego
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Zielonej Górze
ul. Ptasia 2B
65-514 Zielona Góra

W nawiązaniu do pisma z dnia 21.11.2016 r. (data wpływu: 25.11.2016 r.), w sprawie
zaopiniowania projektu pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”
złożonego przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze Inżynierii Wodnej „INWOD”
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. H. Balzaka 42 A we Wrocławiu, który działa na zlecenie
Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Lubuskiego zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, działając zgodnie z Ustawą z dnia 08.07.2010 r. art.
6 ust. 1 pkt 7 litera „e” o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. nr 143/2010, poz. 963, z późn. zm.)
informuje, że gainiuię pozytywnie przedłożony projekt.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytkowego zespołu
urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie, który jest wpisany do rejestru
zabytków pod nr pod nr 102 i 2179 decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Zielonej Górze z dnia 8.07.1958 r. i 31.03.1975 r. oraz na obszarze otocznia tego zabytku.
Ponadto według danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze cały
obszar objęty inwestycją znajduje się na terenie wpisanego do rejestru zabytków stanowiska
archeologicznego nr 17 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie
(wg AZP nr 65-11, obszar 59-10). Na tym obszarze występują `lrównież inne
zewidencj onowane stanowiska archeologiczne nr 45 i 46 (obszar AZP 59 - 10).)Na podstawie
art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować
roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na
którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć
koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest
niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 31 ust. 2 cyt. ustawy zakres i
rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki
konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty
budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie,



na którym znajdują sie zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodza zabytek
archeologiczny.
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