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2, Odpowiedzialny za prace jest inwestor.

3. Termin ważności deryzji: 31.12.20ż1 r.

warunki dodatkowe:

Zobowiązuje się inwestora do tikwidacji (tub ukrycia) istniejących przewodów instatacyjnych i anten
satelitarnych, w szczegótnoŚci w obrębie eksponorłanej elewacji frontowej od strony potudniowej.
Wszetkie prace ziemne wymagają zapewnienia nadzorów archeologicznych, na które należy uzyskać
odpowiednie zezwolenie wtaściwego konserwatora zabytków.

Stosownie do art. 107 § 4. Kpa,

uzasadnienie
odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzgtędnia

ona w catości żądanie
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MlEJ$Ki ERWATOR ZABYTKÓW

ostatoczna

pouczenie
Zwatnia się wnioskodawcę od optaty skarbowej, stosownie do art.2, ust.1. ,p.2 - Ustawy z dnia 16,11,2006 r. - o optacie skarbowej
(Dz. U. 2015 r. poz.783 z późniejszymi zmianami).

od niniejszej decyzji plzysługuje stronom odwołanie do Ministra Kuttury i Dziedzictwa NarodoWego za poŚrednictwem tutejszego
organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwołania strona może zzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu który wydat decyzję , składając oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesjenia odwołania. Z dnipn doręczenia
organowi administracji pubticznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ost5tnią stronę
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art,'l27 § 1 i § 2 Kpa).

Na podstawie art.,l62 §1 Kpa, właŚciwy konserwator zabytków stwierdza wygaŚnięcie decyzji w paypadku, gdy została'ona
wydana z zastrz€żeniem dopełnienia prżez stronę okreśtonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Niniejsza decyzja nie zwatnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia zamiaru wykonanie robót
we wtaściwym organie architektoniczno - budowlanym, w pzypadkach wymaganych paepisami Prawa Budowlanego,

Właściwy konserwator zaĘtków może wznowiĆ postępowanie w sprawie wydanego pozwotenia, o którym mowa,w art.3ó ust.1, a
następnie zmienić je tub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeti w trakcie wykonyłania badań, prac, rbbót tub innych działań
okreśtonych w pozwoleniu wystąpity nowe fakty i okoticznoŚci, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku
(art.47 § ,l ustawy z dnia 23 tipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

OtęGuia (za potńerdzeni em odbioru) :
fi-WspOńta Mieszkaniowa pzy ut. Stiajku Dokerów 12 w Gdańsku:

Pełnomocnik Karotina Patuszyńska - Czekaj, 80-437 Gdańsk, ut. Wajdetoty 2żl6a (+1 egz. proj. bud.)
2. Gdańskie Nieruchomości SZB, 80-254 Gdańsk, ut. Partyzantów 74
3. Pomorski Wojewódzkffi §gile$ $p§tłęiwktffil$dańsk, ut. Ęrekcyj na 2/4
4' ala na pod§tałie ań.2 ust,1 pkt2

ustawY z dnIa t6,11,2006

o opła'cie skarbowe; z póżn,zmianami
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