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4.

5.

6.

Wszelkie roboty w obrębie elewacji frontowej należy wykonać wedtug programu prac konserwatorskich,
zawartego w p.11 częśqi opisowej do projektu budowlanego z uwzgtędnieniem ustaleń dokonanych
w oparciu o warunki zawarte w p. '|.

Prace restauracyjno - konserwatorskie w zakresie czyszczenia murów, hydroizolacji zewnętrznej
i wewnętrznej, restauracji i konserwacji murów i tynków wraz z dekoracjami sztukatorskimi powinien
wykonywaĆ lub nadzorowaĆ wykonawca będący dyplomowanym konserwatorem zabytków (tub mający
do dyspozycji dyptomowanego konserwatora zabytków).

Zobowiązuje się inwestora do przekazania do wiadomoŚci Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku
danych dotyczących osoby, która będzie wykonylvata lub nadzorowata prace wymienione powyżej, w p. 5

i jej kwatifikacji, spełniających wymagania o których mowa w art. 37a Ustawy z dnia 23 tipca 2003 r,
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w terminie przynajmniej 14 dni przed rozpoczęciem tych
prac.

uzasadnienie
stosownie do art.
w całości żądanie

ępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzględnia ona

§Ę ostat9czna

pouczenie
Zwalnia się
(Dz. U.2015

od opłaty skarbowej, stosownie do art.2. ust.l. p.2 - Ustawy z dnia 16.11.2006 r. - o opłacie skarbowej
późniejszymi zmianami).

0d niniejszej decyzji pnystuguje 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 odwotan,ia strona może zzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
Miejskiego Konserwatora zabytków w Gdańsku - organu który wydał decyzję , sktadając oŚwiadczenie o zzeczeniu się prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doręczenia organowi administracji pubticznej oŚwiadczenia o zzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatniąstronę postępowania, decyzja staje się ostateczna iprawomocna (art,'lŻ7 § 1 i§ 2 Kpa). ,'-

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

MKZ w Gdańsku może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwotenia, o którym mowa w art.36 ust.1, a następnie zmieniĆ je
tub cofnąć, w drodzć decyzji, jeżeti w trakcie wykonywania badań, prac, robót tub innych działań okreŚlonych w pozwoleniu wystąpiły
nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art.47 § 'l ustawy z dnia 23 tipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami).

0tzvmuią:
(z/ potń e rdzeni em odbioru)

1/ Wspótnota Mieszkaniowa pzy ut. Strajku Dokerów 18 w Gdańsku,' pełnomocnik - Robert Lew - Kiedrowski,80-277 Gdańsk, ul. Do Studzienki28l4,
2. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 80-852 Gdańsk, ut. Dyrekcyjna 2/4
3. a/a

Nie pod|ega opłacie skańowej
na podstawle ;r1 l ,ist. : pkt 2
u§tawy Z ,jnia l6. i1 ,1006
o opłacre skaroowe1 zpłzn. zmianami
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