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W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na XL Sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w dniu 25 października 2021 roku informuję, że prace 

archeologiczne w ramach realizacji zadania pn.. „Budowa Centrum Administracyjnego 

w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego 

oraz Powiatu Ciechanowskiego” Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego 

w Ciechanowie” w chwili obecnej są w trakcie realizacji. 

Pierwsza część prac archeologicznych polegała na sprawowaniu nadzoru 

archeologicznego przy rozbiórce dawnych garaży oraz wykonywaniu sondaży 

instalacji i sieci podziemnych. Był to etap poprzedzający rozpoczęcie właściwych prac 

ziemnych. Zakres tych prac realizowała firma ARDEA Wanda Gierlach, w imieniu 

której nadzorem archeologicznym kierował Pan Marek Gierlach. Prace archeologiczne 

nie zostały przerwane, tylko zostały wykonane zgodnie z umową. Nadzór 

archeologiczny został zakończony protokołem odbioru w dniu 27 września br. Koszt 

wykonanych prac realizowanych przez firmę ARDEA Wanda Gierlach wyniósł 

20 000,00 zł brutto. 

Kolejna część nadzoru archeologicznego była realizowana przy pracach 

ziemnych związanych z usunięciem utwardzonych nawierzchni i rozpoczęciem 

właściwego wykopu. Po przeprowadzeniu postępowania został wyłoniony wykonawca 

- Pomorska Fundacja Ochrony Zabytków z siedzibą w Żukowie. Umowa została 

zawarta 7 października br., a przedmiot umowy został odebrany w dniu                                

28 października br. Koszt tego etapu nadzoru archeologicznego wyniósł 12 900, 00 zł 

brutto. 

Dnia 29 października br. przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

dokonał oględzin placu budowy, a w protokole z oględzin zawarto adnotację, że 

zostanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydana z urzędu decyzja         

o wstrzymaniu prac budowlanych z uwagi na konieczność przeprowadzenia 

wykopaliskowych, ratowniczych badań archeologicznych. 



 
 

Następnie dnia 3 listopada br. u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został 

złożony wniosek o wydanie decyzji na przeprowadzenie wykopaliskowych, 

ratowniczych badań archeologicznych obiektów odkrytych w ramach sprawowanego 

dotychczas nadzoru archeologicznego. Nadmieniam, iż obecnie trwa postępowanie, 

mające na celu wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi konieczne badania                  

i opracuje ich wyniki zgodnie z przepisami prawa. Koszt wykonania badań 

archeologicznych będzie znany po wyłonieniu wykonawcy. Zakończenie badań 

archeologicznych umożliwi wznowienie prac budowlanych. 

Specyfika koniecznych do wykonania w ramach inwestycji prac archeologicznych 

zdecydowała o podzieleniu ich na etapy. Na początku przeprowadzony został nadzór 

archeologiczny, którego wyniki umożliwiły prawidłowe zdiagnozowanie przybliżonej 

ilości obiektów archeologicznych występujących w terenie, a jednocześnie mogły 

trwać inne prace przygotowawcze w ramach inwestycji. 
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