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,r/aGdańsk, tutego - ż019 r.Prezydent Miasta Gdańska
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8112
BMKL. 41 25.76 5. 201 8. BW.

DEcYzJA
Na podstawieart.91 ust. 4pkt4, art.6 ust.1 pkt 1 (it. b art.7pkt't, art.36 ust,1 pkt1 Ustawyzdnia23 tipca2003 r, oochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Ę,U. 2018 r, poz, 2067), woparciu o § 13 Rozpoządzenia Ministra'Kuttury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U.żO'l8 poz.1609), art. 39 ust.l Ustawy z dnia 07 tipca ,t994 r. - prawo budowlane (Ę. U.
z2018r. pozJżaż ze zmianami), art. 104, art,155 Ustawy zdnia 14 czerwca 19óOr. - Kodeks postępowania administrac}jnego
(Dz. U. z 2017 s., poz.1257 z póŹniejszymi zmianam,i) oraz Porozumienia zawartego dnia 5 tistopada 2015 r. pomiędzy Wojbłoóą
Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wtaściwości Pomorskiego Wojewódzkiego K-onsenłatora
Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (}z. Uz. Woj, Pomorskiego 201 5 r, poz. 342ż\,

Prezydent Miasta Gdańska

po rozpatrzeniu wniosku pana Roberta Lew - Kiedrowskiego, pełnomocnika Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Strajku Dokerów 18 w Gdańsku, z dnia 08.02.2019 r., wsprawie zmiany decyzji Prezydenta
ł\Ąiasta Gdańska z dnia 11 września 2018 r. znak: BMKZ,4125,765,2018.BW, w zakresie wydłużenia
terminu ważności decyzji,

zmienia decyzję

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 września 2018 r. znak: BMlę.4125.7ó5.2o18.BW, dotyczącą
wydania pozwo[enia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespotu urbanistycznego osady
portowej w Nowym Porcie, wpisanym do rejestru zabytków (decyzja Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku 846, obecnie 1013 z dnia 08.06.1982 r. oraz decyzja MKiDN z dnia 25.07.zo11 r, DoZ-
OAiK,6700/1399-4[K5]), związanych z: remontem z dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem
wypraw tynkowych Ścian zewnętrznych, wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, wykonaniem
robót malarskich elewacji budynku, w budynku mieszkalnym przyul. Strajku Dokerów 18 wGdańsku
(dz. nr 27412 obr. 60), w następującym zakresie:

w sentencji decyzji zmienia się p.3 Warunków szczegółowych

z: ,,Termin ważności decyzji: 01.03.2019 r.

na: ,,Termin ważności decyzji: O1.03.2022r,

Pozostałe warunki deryzJi pozostają bez zmian.

uzasadnienie
Stosownie do art. 107 g 4, Kpa, odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzględnia.ona
w całoŚci żądanie strony.
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pouczenle
Zwalnia się wnioskodawcę od opłaty skarbowej, stosownie do art.2.
o optacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami).

ust.l. p.2 - Ustawy z dnia 16.11,2006 r.


