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POZWOLENIE Nr 1173/N/2018

Opole, dn. 1Ą..12.2018 r.

Napodstawie art.4,art.6ust. 1pkt 1lit, g,aft.l pkt 1, art.36ust. l pkt 1, ust.3, art.89pkt2 iart.91ust.4pkt4
ustawy z dnia 23lipca 2aB r. oochronię zabytków iopiece nadzabykami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.2067)
Rozporządzenia Ministra Kultury iDziędzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac ręstauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na
Listę Skarbów Dziedzictwa orazrobot budowlanych, badań architęktonicznychi innych dzińanprzy zabytku wpisanym
do rejestru zabYków, atakżę badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z2018 r., poz. 1609) oraz ut. 104
i 107 ustawy z dtia 1,4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z2018 r., poz.2096),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią Dorotę
Setlak, z dńa26.II.I8r., wpłyłvdnia27.11.18r., dotyczącego udzielenia pozwolenia na prowadzenie
robót budowlanych na terenie plant miejskich w Nysie, wpisanych do rejestru zabytków woj.

z

opolskiego pod nr 300/95 decyzją WKZ
dokumentacji,

dnia I0.07,I995t., a także na podstawie zńączonej

pozwalam

na prowadzenie prac na terenie nlant ńieiskich w Nysie (dz. nr 21 przy ul. E. Gierczak)"
polegających na budowie obiektów małej architektury, ogrodzenia oraz wymiany nawierzchni
w ramach projektu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie, zgodnie z dołączonym
do wniosku projektem budowlanym sporządzonym przez Experts Group Dorota Setlak
w listopadzie 2018r., uzgodnionym pod nr ZN.s146.112.2018.MO, przy spełnieniu

następujących warunków, polegających na obowiązku:
- wykonania prac bez szkody dla drzewostanu parkowego (koron, pni i systemów korzeniowych
drzew);
- kierowania robotami budowlanymi oraz wykonl.wania nadzoru inwestorskiego ptzez osoby
spełniające wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabyków i opiece nad
zabyĄkami,
- przekazania OWKZ nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych
(a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osób) imion, nazwisk i adręsów
ww. osób wraz z dokumentami potwierdzającymi ptzez te osoby wymagń, o których mowa
w art. 37c ustawy o ochronie zabl.tków i opiece nad zab7,tkami, jak równieź oświadczenia
ww. osób o przyjęciu ptzez nie obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania
nadzoru inwestorskiego;
-niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zaby.tków o wszelkich zagrożeniach
lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
działań,

Termin ważnościpozwolenia: 3L.12.20L9r.

OWKZ informuje, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać
lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
nad zabytkami.

z

cofnięte
dnia 23 Iipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece

uzasadnienie

W dniu 27.I1.20I8r. wpłynąłdo tut. urzędu wniosek Gminy Nysa, reprezentowanej przez
Pełnomocnika Panią Dorotę Setlak, z dnia 26.II.18I., doĘczący udzielenia pozwolenia
na prowadzenie robót budowlanych na terenie plant miejskich w Nysie, wpisanych do rejestru
zabytków woj. opolskiego pod nr 300/95 decyzjąWKz z dnia10.07.I995r.
W zwiąku ztym, zgodnie zart.36 ust. 1 pkt 1 cl.towanej wyżęj ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabyĄkami, uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wymaga prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych pruy zabytku wpisanym do rejestru,

w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej częścibędącej
wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.
Po przeanalizowaniu wniosku oraz dołączonego do niego projektu budowlanego stwierdzono,
ze planowane prace nie wpłyną negatl^nmie na wygląd i stan zabltkowych plant miejskich w Nysie.
W związku zpowyższymnależŃo orzec jak w sentencji.
Od decyzji niniejszej prrysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
zamoimpośrednictwem.wterminie 14dnioddałjej doręczenia(ar1. 127 § 1i2orazar1. 129 § 1i2k.p.a.).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moze zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznei. który w}rdał dec}łzię. Z dniem doręczenia organowi administracji
publiczrei oświadczenia o zz
postępowania. decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. l27a. § 1 i 2 k.p.a.).
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Pouczcnic:
Inrvestor i rrrkonarrca zobouiązani są do przestrzegania zasad i rr,arunkólr,,prori,adzenia prac (robót" badań lLlbinnrch działań).
rr,l,nika.iącl,ch z usta\\\ o ochronie zabrtków i opiece nad zabvtkami. rr szczceólności:
1) \\rojerlódzki konser*ator zabltkórv ristrzrmujc (na nrocl,dccl,z,|i) rrvkonlr.vanc bcz.jcgo pozrrolcnia lub rv sposób odbiegając1 od
zakresu i warunków,określonl,ch w pozrroleniu prace (robotr,. badania lub inne działania) przv zabrtku rlpisanl,m do rejestru lub lv
.jeqo otoczeniu. a nastepnie u,l,daje dec1 zję:
a) nakazujaca przvrrróccnie zabltku do poprzcdnicgo stanu lub uporządkorvanie terenu. zokreślcnienr terminu rvvkonr.,rvania tvch
czl,nności. albo
b) zoborviazu.jącą do uzl,skania pozrrolenia u,o.jerr,ódzkiego konserrlatora zabrtkórv na prorvadzenie \\,strz\manvch prac (robót" badań
lub innrclr działań) przl,zabrtku. albo
c) ntrkładajacą oborviązek pod.jccia okrcślonl,ch czlnnclści rv celu doprorradzenia u,lkonrlvanvch prac (robót. badań lub innvclr
działań) przv zabrlku do zgodności z zakresem i rvarunkami okrcślonlmirv pozriclleniu. lvskazując termin lvl,konaniatl,ch czl,nności.
Po rv,vkonaniu oborliązku. o którl,m nrorva pod li1. c). rrojcrródzki konserrvator zabltkólv lvldaje pozr1,olenie narvznorvienie
rrstrzl-nlanl,ch prac (robót. badań lub innl,ch działań) przr zabrlku.
2) \\'przl,paclku. gdl,bcz rrrmagancgo pozrrolcnia rvo.icrródzkiego konscf\\atora zabltkórv lub rvsposób odbiegając1 odzakrcsu
i lrarunkórl clkreślonl,ch lv pozlroleniu rlvkonano przv zabr,tku rrpisanvm do rejcstru prace (rclbot1,. badania lubinne działania).
li oj cri,ódzki konserrvator zabytkórv ri,l-da e dec1,,z.j ę:
a) nakazujrlcą przvri,,rócenie zabllku do poprzeclniego stanu lub uporządkolvanie terenu. określającternlin rr,l,konania tlch czr.,nności.
albo
b) zoborviazujilca do dopror,l,adzenia zabr.lku do jak najlcpszego stanu rvc rvskazanv spostib i rv określonl,m terminic.
3) Osoba. która dopuściłasię naruszenia przepistiu, o zabl,tkach lub naruszl,ła zakrcs i lrarunki określone rv pozrvoleniu. jest
oborriazana na srvó.j koszt rrl,konać czr,,nności nakazanc w dcclz_ji. o której mowa \\ punkcie 2) lit. a) i c) oraz rl punkcie _j).
4) Osoba. kttira bez pozrvolenia trlbo rł,bren,rvarunkclm pozllolenia proriadzi pracc konserrvatorskie. restiruratorskie. robotv
budorvlanc. badania konserlratorsliie lub architektoniczne przv zabr.tku rr,pisanl,m do rcjcslru lub robot;,,budorvlane rljegtl otoczeniu"
j

podlega karze picniężne.j. zgodnie
(tj. Dz. lJ. z2018r..poz.ż067).

z art. l07d ust. |- 2 i 5
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Otrzvmują (za zlvrotnym potlvierdzeniem odbioru):
Gmina Nl,sa. na rece Pełnomocnika Pani Doroty Setlak. ul. Roosevelta 1i3,
A.a

ochronie zabllkóri

,1

1-500 Chorzów

i

opiece nad zabltkami

