DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 października 2019 r.
Poz. 1886
Rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1)
z dnia 10 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:
1)	w § 12:
a)	w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego zawiera następujące rubryki:”,
– pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) wykonanie karty;”,
– pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) mapa w skali 1:10 000;”,
b)	ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wzór karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.”;
2)	po § 12 dodaje się § 12a i § 12b w brzmieniu:
„§ 12a. 1. Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego podwodnego śródlądowego zawiera następujące rubryki:
1)	lokalizacja;
2)	położenie fizycznogeograficzne;
3)	cechy akwenu;
4)	cechy strefy nadbrzeżnej;
5)	klasyfikacja funkcjonalno-kulturowo-chronologiczna stanowiska;
6)	opis obszaru stanowiska;
7)	warunki eksploracji;
1)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
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8)	zagrożenia;
9)	wnioski konserwatorskie;
10) aktualna ochrona;
11) wykonanie karty;
12) weryfikacja konserwatorska;
13) zbiory i numer inwentarza;
14) mapa w skali 1:10 000;
15) historia badań stanowiska;
16) dokumentacja;
17) literatura;
18) inne dane.
2. Wzór karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego podwodnego śródlądowego określa załącznik nr 5a
do rozporządzenia.
§ 12b. 1. Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego podwodnego morskiego zawiera następujące rubryki:
1)	lokalizacja;
2)	położenie fizycznogeograficzne;
3)	cechy akwenu;
4)	cechy strefy nadbrzeżnej;
5)	klasyfikacja funkcjonalno-kulturowo-chronologiczna stanowiska;
6)	opis obszaru stanowiska;
7)	warunki eksploracji;
8)	zagrożenia;
9)	wnioski konserwatorskie;
10)	aktualna ochrona;
11)	wykonanie karty;
12)	weryfikacja konserwatorska;
13)	zbiory i numer inwentarza;
14)	dostępna mapa nawigacyjna;
15)	historia badań stanowiska;
16)	dokumentacja;
17)	literatura;
18)	inne dane.
2. Wzór karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego podwodnego morskiego określa załącznik nr 5b
do rozporządzenia.”;
3)

po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. 1. W przypadku stwierdzenia konieczności zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym
danych zawartych w karcie ewidencyjnej zabytku włączonej do wojewódzkiej ewidencji zabytków odpowiednimi
danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych
wojewódzki konserwator zabytków sporządza nową kartę ewidencyjną zabytku zawierającą dane zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
2. Pierwotną kartę ewidencyjną zabytku pozostawia się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, łącząc ją trwale
z nową kartą ewidencyjną zabytku.
3. Generalny Konserwator Zabytków włącza nową kartę ewidencyjną zabytku do krajowej ewidencji zabytków po
otrzymaniu tej karty od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;
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4)	§ 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 1. O zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, o włączeniu tej
karty, o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku, o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu tej karty wojewódzki konserwator zabytków zawiadamia niezwłocznie właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości lub rzeczy ruchomej, która przestała być zabytkiem.
2. Zawiadomienia o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku będącego historycznym układem urbanistycznym lub ruralistycznym, historycznym zespołem budowlanym, terenem, na którym znajduje się znaczna ilość
zabytków archeologicznych, lub nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym do wojewódzkiej ewidencji zabytków, o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej takiego zabytku, o zamiarze wyłączenia karty
ewidencyjnej takiego zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu tej karty dokonuje się w drodze
obwieszczenia umieszczanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku, o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej
zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków umieszcza się
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio o włączeniu
karty ewidencyjnej zabytku, o włączeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków
albo o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków.
4. Wojewódzki konserwator zabytków o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości lub rzeczy
ruchomej, która przestała być zabytkiem, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków albo wyłączenia tej karty z wojewódzkiej ewidencji zabytków.
5. O włączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków albo sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku wojewódzki konserwator zabytków zawiadamia niezwłocznie także właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w celu ujęcia tego zabytku w gminnej ewidencji zabytków albo włączenia
nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków.
6. Przed włączeniem karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do wojewódzkiej ewidencji
zabytków wojewódzki konserwator zabytków występuje do właściciela zabytku o wyrażenie pisemnej zgody na włączenie karty ewidencyjnej tego zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
7. Do zawiadomienia o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, o którym
mowa w ust. 1 i 5, lub o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię
karty ewidencyjnej zabytku albo nowej karty ewidencyjnej zabytku.”;
5)	w § 17 w ust. 1:
a)	pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7)	fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa
z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym;
8)	historia, opis i wartości;”,
b)	dodaje się pkt 9–11 w brzmieniu:
„9) stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji;
10)	wykonanie karty;
11)	zatwierdzenie karty.”;
6)

§ 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) włącza kartę adresową zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru
zabytków lub znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków do gminnej ewidencji zabytków po zweryfikowaniu, że dane zawarte w karcie adresowej są wyczerpujące i zgodne z danymi zawartymi odpowiednio w decyzji o wpisie zabytku do rejestru lub w karcie ewidencyjnej zabytku.
2. W przypadku zabytku nieruchomego innego niż zabytki określone w ust. 1 wójt (burmistrz, prezydent miasta)
włącza kartę adresową tego zabytku do gminnej ewidencji zabytków po osiągnięciu porozumienia z wojewódzkim
konserwatorem zabytków co do zasadności ujęcia tego zabytku w gminnej ewidencji zabytków oraz najpilniejszych
postulatów konserwatorskich.”;
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7)	po § 18 dodaje się § 18a–18c w brzmieniu:
„§ 18a. 1. W przypadku stwierdzenia konieczności zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym
danych zawartych w karcie adresowej zabytku włączonej do gminnej ewidencji zabytków odpowiednimi danymi
zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza nową kartę adresową zabytku zawierającą dane zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.
2. Pierwotną kartę adresową zabytku pozostawia się w gminnej ewidencji zabytków, łącząc ją trwale z nową kartą
adresową zabytku.
§ 18b. 1. O zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, o włączeniu tej karty,
o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku, o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji
zabytków lub o wyłączeniu tej karty wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie właściciela lub
posiadacza zabytku albo nieruchomości, która przestała być zabytkiem.
2. Zawiadomienia o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku będącego historycznym układem urbanistycznym lub ruralistycznym, historycznym zespołem budowlanym, terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, lub nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym do gminnej ewidencji zabytków,
o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty adresowej takiego zabytku, o zamiarze wyłączenia karty adresowej
takiego zabytku z gminnej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu tej karty dokonuje się w drodze obwieszczenia
umieszczonego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku
albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio o włączeniu karty adresowej
zabytku, o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków albo o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej
ewidencji zabytków zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości lub rzeczy ruchomej, która
przestała być zabytkiem, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej zabytku do
gminnej ewidencji zabytków albo wyłączenia tej karty z gminnej ewidencji zabytków.
5. Do zawiadomienia o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków lub o sporządzeniu
nowej karty adresowej zabytku dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty adresowej zabytku albo nowej
karty adresowej zabytku.
§ 18c. Dokumenty dotyczące zabytku uzasadniające treść w karcie adresowej zabytku rubryki „czas powstania”
oraz rubryki „historia, opis i wartość” gromadzi się w sposób zapewniający ich kompletność i ochronę przed nieuprawnionym dostępem.”;
8)

załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9)

po załączniku nr 5 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 5a i 5b w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do
zdarzeń, które następują po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. Dotychczas wykonane karty ewidencyjne zabytku stają się kartami ewidencyjnymi zabytku w rozumieniu niniejszego
rozporządzenia.
3. Dotychczas wykonane karty adresowe zabytku nieruchomego stają się kartami adresowymi zabytku nieruchomego
w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

nr st.
MAŁE DOLINY

terasa
denna

brzeg
wysoczyzny

wał wydm.

terasy
wyższe

skarpa

terasa
nadzalewowa

mierzeja

TEREN EKSPONOWANY

torf

wyniesienia o ekspozycji okrężnej

bagno

park

nieużytek

śr.zabud.

teren przemysłowy

sad

wały i garby
TEREN OSŁONIĘTY

pole orne

niezabud.

woda

las

łąka

zabudow.

4 DOSTĘPNOŚĆ TERENU

cyple wybitne

sfałdowania i niewielkie cyple

krawędzie, stoki wklęsłe i proste

torf.-bagn.

równomierne

≤ 5 ha

> 15 ha

plan zagospodarowania przestrzennego

park kulturowy
sprawdził – konsultant AZP

określili chronologię

autor karty

data (dd.mm.rrrr)

10 WYKONANIE
KARTY

WERYFIK. KONSERW.

nr inwentarza

ZBIORY I NR INWENT.
miejsce przechowywania

12

miejscowość, data

akceptacja WKZ

11
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gęstość występowania znalezisk:
mała
średnia
duża

≤ 1 ha

data wpisu do rejestru

≤ 0,5 ha

≤ 15 ha

9 AKTUALNA OCHRONA

niezbędne działania administracyjne

niezbędne badania archeologiczne

niezbędna szczegółowa inwentaryzacja

8 WNIOSKI KONSERWAT.

≤ 1 ar

ZAGROŻENIA

nr rejestru zabytków

wielocentryczne

7

powierzchnia stanowiska:

jednocentryczne

bez przeszk.

pole zamknięte

nasycenie znaleziskami:

pole otwarte

obserw. utrudniona

6 OPIS OBSZARU STANOW.

Dziennik Ustaw

dno doliny
stok doliny
krawędź doliny
podstawa stoku
określenie bliższe
Współrz. geogr. N
E
doliny
denud.,
niecki,
jary,
parowy
Nazwa lokalna
STREFA POZA DOLINAMI
kotlinki, zagłębienia bezodpływowe
Nr działki ewidencyjnej
równina
obsz.
falisty
obsz.
pagórk.
obsz.
górzysty
jaskinie, schroniska skalne
Identyfikator działki ewidencyjnej
FORMA SZCZEGÓLNA
Właściciel terenu
5
KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO-KULTUROWO-CHRONOLOGICZNA STANOWISKA
nr
funkcja
kultura
chronologia
opis materiałów, obiektów, warstw oraz form terenowych

AZP nr obsz.

w wodzie

DUŻE DOLINY

GMINA
POWIAT
WOJEWÓDZTWO

plaża

zwięzły

określenie specjalistyczne

TEREN NIEEKSPONOWANY

Załącznik nr 1
N W P L

3 UTWÓR GEOLOGICZNY

X

STREFA NADMORSKA (NADZALEWOWA)

POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE

T

luźny

2

A

JEDNOSTKA FIZYCZNOGEOGRAFICZNA
w morzu

LOKALIZACJA

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU ARCHEOLOGICZNEGO LĄDOWEGO

Nr stan. w miejscowości

M.

1

AZP

WZÓR

Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 10 września 2019 r. (poz. 1886)
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X

Y

15 DOKUMENTACJA

16 LITERATURA

17 INNE DANE

Dziennik Ustaw

14 HISTORIA BADAŃ STANOWISKA (rok/ rodzaj badań/ autor i instytucja)

godło i nazwa arkusza

13 MAPA W SKALI 1:10 000
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Kultura

Duże

Rozmieszczenie zabytków

Temperatura wody

Torf
Muszle
Inne

Data wpisu do rejestru

Nr rejestru zabytków

10

11

Nieużytek

WYKONANIE KARTY

Park kulturowy
Plan zagospodarowania
przestrzennego

Określił chronologię

Autor karty

Data (dd.mm.rrrr)

AKTUALNA OCHRONA

9
WNIOSKI KONSERWATORSKIE
Niezbędna szczegółowa inwentaryzacja
Niezbędne badania archeologiczne
Niezbędne działania administracyjne

Inne

8
ZAGROŻENIA
Zagospodarowanie turystyczne
strefy brzegowej
Gospodarka przemysłowa
Penetracja i turystyka podwodna
Żegluga

Rodzaj dna

W

P

L

Inna

Łatwa

Akceptacja WKZ

WERYFIKACJA KONSERWATORA

13
ZBIORY I NUMER INWENTARZA
Miejsce przechowywania
Nr inwentarza

Autor weryfikacji

Data ostatniej weryfikacji

12

Las
Dostępność brzegu
Ograniczona
Forma własności terenu
Państwowa
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Poziom zalegania artefaktów
Na osadach
≤ 0,5 m
> 0,5 m

Poziom zalegania przestrzeni reliktowej
Pow. lustra
Pow. poziomu
W osadach
wody
osadów
dennych

Głębokość akwenu w obrębie stanowiska

Powierzchnia stanowiska

Piasek
Żwir i kamienie
Glina

Powierzchnia
Bród
akwenu
CECHY AKWENU
Charakter dna
Rodzaj osadu
Minerogeniczny
Biogeniczny
Mułek i ił
Gytia

Informacje dodatkowe

N

Elementy koryta

WODY PŁYNĄCE

X

Formy korytowe
Typ brzegu
Ploso
Erozyjny
Kępa
Akumulacyjny
Łacha
Informacje dodatkowe
Płaskie
dno
Szer. koryta
4
CECHY STREFY NADBRZEŻNEJ
Charakter strefy nadbrzeżnej
Niezabudowana
Łąka
Zabudowana
Plaża
Pole orne
Park

Morfologia koryta
Przegłębienie
Strefa przejściowa
Płycizna

Typ cieku

T

Brak
Skonsolidowane
Nieskonsolidowane
Prywatna
KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO-KULTUROWO-CHRONOLOGICZNA STANOWISKA
Chronologia
Opis znalezisk, obiektów, warstw kulturowych

Równomierne
Nierównomierne
Jednocentryczne
Wielocentryczne
Stopień zachowania stanowiska
Niezniszczone
Niszczone przez człowieka
Niszczone przez naturę
Zaśmiecone
WARUNKI
7
EKSPLORACJI
Przejrzystość
pozioma wody

Nasycenie znalezisk

OPIS OBSZARU STANOWISKA

Małe
Średnie

Funkcja

6
Położenie stanowiska
w obrębie akwenu

5
Nr

Słabe
Silne
Całkowite

Pokrycie roślinnością

Rośliny pływające

Typ roślinności
Szuwarowe
Zakorzenione o liściach pływających
Zakorzenione o liściach zanurzonych

3

Torfowiskowe

Środowisko akumulacyjne
Wodne
Ziemnowodne

TYP AKWENU

POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE

A

Załącznik nr 2

Dziennik Ustaw

Nazwa lokalna

N
Współrzędne geograficzne
E
Nazwa geograficzna akwenu

Nr obszaru AZP
Nr stanowiska

Strefa przybrzeżna

Województwo

Typ morfogenetyczny

WODY STOJĄCE

2
JEDNOSTKA FIZYCZNOGEOGRAFICZNA

Strefy morfologiczne
Dno misy jeziornej
Stok misy jeziora

LOKALIZACJA

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU ARCHEOLOGICZNEGO
PODWODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO

Nr stanowiska w miejscowości
Gmina
Powiat

Miejscowość

1

AZP

WZÓR

Załącznik nr 2
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X

Y

HISTORIA BADAŃ STANOWISKA (rok/ rodzaj badań/ autor i instytucja)

MAPA W SKALI 1:10 000

16

DOKUMENTACJA

17

LITERATURA

18

INNE DANE

Dziennik Ustaw

15

14
Godło i nazwa arkusza
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Gdynia

SP

Silne

Słabe

Pokrycie roślinnością

Minerogeniczny

Rodzaj osadu

CECHY AKWENU

Biogeniczny

Informacje dodatkowe

Klif

W

P

MORZE OTWARTE

N

CECHY STREFY NADBRZEŻNEJ

Plaża

Inny

Zabudowana

Charakter strefy nadbrzeżnej
Niezabudowana

4

X

Informacja o urządzeniach pomiarowych
Echosonda
MagnetoSonar
jednowielometr
wiązkowa
wiązkowa

ZATOKA

POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE
ZALEW
Środowisko
akumulacyjne
Wodne
Ziemnowodne
Torfowiskowe

OPIS OBSZARU STANOWISKA
Rozmieszczenie zabytków
Stopień zachowania stanowiska
Równomierne
Niezniszczone
Nierównomierne
Niszczone przez człowieka
Jednocentryczne
Niszczone przez naturę
Duże
Wielocentryczne
Zanieczyszczone
Powierzchnia stanowiska
7
WARUNKI EKSPLORACJI
Przejrzystość pozioma wody
Temperatura wody
Głębokość akwenu w obrębie stanowiska
8
ZAGROŻENIA
Poziom zalegania przestrzeni reliktowej
Zagospodarowanie turystyczne strefy
brzegowej
Powyżej lustra
Powyżej
W osadach
wody
poziomu osadów
dennych
Gospodarka przemysłowa
Eksploracja i turystyka podwodna
Żegluga
Na osadach
≤ 0,5 m
> 0,5 m
Inne

6
Nasycenie znalezisk
Małe
Średnie

Funkcja

3

Strefa brzegowa podbrzeże
Skłon
Dno właściwe

Strefy morfologiczne

TYP AKWENU

T

Niezbędne działania administracyjne

Niezbędne badania archeologiczne

WNIOSKI KONSERWATORSKIE
Niezbędna szczegółowa inwentaryzacja

10
AKTUALNA OCHRONA
Nr rejestru
zabytków
Data wpisu do
rejestru
Inne
11
WYKONANIE KARTY
Data (dd.mm.rrrr)
Autor karty
Określił
chronologię

9

Inne

L

WERYFIKACJA KONSERWATORSKA
Akceptacja WKZ

13
ZBIORY I NUMER INWENTARZA
Miejsce przechowywania
Nr inwentarza

Autor weryfikacji

Data ostatniej weryfikacji

12

Całkowite
Mułek i ił
Gytia
Dostępność brzegu
Forma własności terenu
Piasek
Torf
Łatwa
Prywatna
Rodzaj dna
Skonsolidowane
Żwir i kamienie
Muszle
Ograniczona
Państwowa
Nieskonsolidowane
Glina
Inne
Brak
Inna
KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO-KULTUROWO-CHRONOLOGICZNA STANOWISKA
Kultura
Chronologia
Opis znalezisk, obiektów, warstw kulturowych

Szczecin

2

A

Załącznik nr 3

Dziennik Ustaw

5
Nr

Nazwa własna (lokalna)

Współrzędne
N
geograficzne
E
WGS-84
Nazwa geograficzna akwenu

Nr stanowiska

Słupsk

MT

WSE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU ARCHEOLOGICZNEGO
PODWODNEGO MORSKIEGO

LOKALIZACJA

MWW

Godło arkusza mapy

Urząd
Morski

Obszary
morskie RP

1

AZP

WZÓR

Załącznik nr 3
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Y

HISTORIA BADAŃ STANOWISKA (rok/ rodzaj badań/ autor i instytucja)

DOSTĘPNA MAPA NAWIGACYJNA
X
WGS 84

16

DOKUMENTACJA

17

LITERATURA

18

INNE DANE

Dziennik Ustaw

15

14
Godło i nazwa arkusza
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2. Czas powstania

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

1. Nazwa

GEZ

WZÓR

Załącznik nr 4

6. Formy ochrony

gmina

powiat

województwo

Dziennik Ustaw

5. Przynależność administracyjna

4. Adres

3. Miejscowość

Załącznik nr 4
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8. Historia, opis i wartości

ewidencji zabytków

– 12 –

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

Dziennik Ustaw

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji
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