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Dotyczy-i: pisma m' POPDOW-ZP.066432019 z dnia 9. 05.2019 r. (data i-rplftmfu;
13. 05.2019 r.) w .s'prrn-tf'ie obiektów-r z' obszarów objętych ochroną konserwatorską na t-i--ns'kazrmym
odcinku linii kolejno-tej m' .203 Tczew-Kostrzyn nad Odrą w m. Kostrzyn nad Odrą.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, w nawiązaniu do przedmiotowego
pisma informuje, ze planowana inwestycja prowadzona będzie na terenie dawnej Królewskiej
Kolei Wschodniej powstałej w 1857 r. W ciagu linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn nad
Odra, na odcinku od mostu na rz. Warcie w km 341,375 do mostu granicznego na rz. Odrze
w km 342,289, którego zakres został zaznaczony kolorem czerwonym na mapie załączonej
do wniosku, znajduja sie nastepujace zabytki:

1. Fragment Twierdzy Kostrzyn wpisanej do rejestru zabytków decyzja z dnia
18.12.1963 r. pod nr rejestru zabytków 639 oraz decyzją z dnia .2.11.1976 r. pod
nr rejestru zabytków KOK-I-81/76;

2. Most. kolejowy nad tzw. Suchodołem z 1926 r. (dz. nr 61, obr. 0006 Stare Miasto)
uj ety w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie wpisany do rejestru zabytków;

3. Most kolejowy na rz. Warcie z 1857 r. (dz.2/1, obr. 0006 Stare Miasto:) ujęty
w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie wpisany do rejestru zabytków.

Twierdza Kostrzyn podlega ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia
23 lipca. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067
ze zm). Zatem planowane na tym obszarze działania określone w art.. 36 ust. l cytowanej
ustawy, przed ich podjęciem, wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Na terenie Twierdzy Kostrzyn ochronie podlegają równiez ziemne warstwy kulturowe.
Wobec powyższego, w przypadku prac ziemnych na tym obszarze, wymagane będzie
prowadzenie badali archeologicznych, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nalezy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego
konserwatora zabytków.

Natomiast planowane inwestycje przy ww. mostach ujętych w wojewódzkiej
ewidencji zabytków", nie wpisanych. do rejestru zabytków, będa wymagały uzgodnienia
z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ale za pośrednictwem właściwego organu gminy
bądź organu administracji architektoniemo-budowlanego.

Niniejsza opinia ma wyłacznie charakter merytoryczny i nie z a 'a z obowiązku
uzyskania stosownych pozwoleń oraz uzgodnień określonych w przepis ch sze egółowych.
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