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Prezydent Miasta Gdańska
80-803 Gdańsk, ul. NowąOgrody 8tlż
BMK7.41ż5.1 71 1 .201 8. BWi

Gdańsk, .27. grudnia - ZOt8 r.

DEcYzJA

NaPodstawieart.91 ust.4Pkt4,aft.6ust. 1pktltit.b,art.3óust. 1pktl,ust.3,wzwiązkuzar1.7pktl,Ustawy
z dnia 23 tiPca 2003 r. o ochronie zabytków i opie_ce nad zabytkami (Dz.U. 201ti r. poŹ. zooi,llii.*iri; Ju,t,'ts urt.r
9_!t?*V z dnia 07 tiPca 1994 r, - prawo budowtane_(D?. U. .z ?91q l". pozJzoz ze zmianimij, ł o§arciu o §i 3 RozpoządzeniaMjn]slla Kultury iDziedzictwa Na.rod^owegozdnia 2 sierpnia2018 r. łoz,u. z2Otl8r, poz. i6ogl, irt. loł § 1 i § 2, ąń.toz s ti§2UstawYzdnial4czerwcal9ÓOr.-Kodekspostępowaniaadministraryjnego(Óz.-U_=-iollr.,poz. 1ż57zezmianami)
oraz Porozumienia zawartego dnia ,5 tistopada 2015.r, po.między. Wojewodą pńorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie
Prowadzenia sPraw z zakresu właŚciwości Pomorskiego Wojewódzkiego KÓnserwatora Zabytków * da"ńr." prez Gminę
Miasta Gdańska (Dz. Ua. Woj. Pomorskiego z dnia 17 tistopaóa 2015 r. óoz. 3a22)

Prezydent Miasta Gdańska

po rozpatrzeniu wnioskl Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bliskiej 5 w Gdańsku, z dnia 25.09.2018 r.(wPtYnął w dniu 26.09.2018 r., ostaterznie skorygowańy i uzupełŃony w dniu zó.tz,zota r.), wiprawiewYdania Pozwolenia na prowadzenie robót budowtanych ni obszaze zes§otu urbanistycznugo orudy pórtowe;
Y NowYm Porcie, wPisanYm do rejestru zabytków (decyzja Wojewódzkiego Konserwatóra Za'bytkow w caanstu
846, obecnie 1013 zdnia 08.0ó.1982 r. ora?decyzja MKiDN z dnia z5.oi.zo11 r. DoZ-oAiK-67oo/1399_4[Ks]),
związanYch z: remontem elewacji i izolacją fundamentów w budynku przy ul. Bliskiej Ś ; Gdańsku(dz. nr 12512 obr. 60),

pozwala
WsPÓlnocie Mieszkaniowej przy ul. Bliskiej 5 w Gdańsku, na prowadzenie robót budowlanych, na obszazezesPotu uńanistYcznego osady portowej w Nowym Porcie, wpisanym do rejestru zabytków łJecyzjaWojewódzkiego Kons_erwatora Zabytków w Ódańsłu fi46, obecnie toi3 z dnia 08.06.1982 r. oraźaec:yzi)r-mxipN
z dnia 25.07 .Z01 1 r. DOZ-OAIK-67 00 / 1 399.4[K5] ),
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Bliskiej 5 w Gdańsku (dz. nr 125t2obr. 60), w zakresie:1) remontu tynków zewnętrznych,
2) docieplenia Ścian zewnętrznych budynku od strony wschodniej, zachodniej i północnej,
3) malowania elewacji,
4) wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic,
5) wymiany obróbek blacharskich i orynnowania. :' '

Warunki szczeqółowe:_
1. SzczegótowY oPis zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych zaMera dokumentacja techniczna:

,,Projekt budowtany. Projekt remontu _etewacji i izotacji fundameńtów. Gdańsk ut. Btiska 5 dr. n|. 1ż5/z,
obręb 0Ó0", autorstwa: mgr inŻ. arch. Grzegorza Jaszczurowskiego, datowana: tuty, grudziCI_r,.2018.

opieczętowana ze stanowiska konserwatorskiego wyżej wymieniona dokumentacja projektowa jest
integralną częścią niniejszej decyzji.

2. Odpowiedzialny za prace jest inwestor.

3. Termin ważności deryzji: 31.1ż.2O72 r.

warunki dodatkowe:

1, Zobowiązuje się inwestora do uzgodnienia z wtaŚciwym konserwatorem zabytków sposobu docieptenia
PÓłnocnej ŚcianY budynku w obręble istniejącego gzymsu, w oparciu o p12uoiózonu .Yrun1.i *yńoni*.r",
w terminie pzynajmniej 14 dni pzed rozpoczęciem tych prac :. '

?,. Zobowiązuje się inwestora do tikwidacji (tub ukrycia) istniejących pzewodów instatacyjnych i antensatelitarnYch, wszczegótnoŚci w obrębie eksponowanycrl elówicji frontow}ch od strońy'wschodnieji potudniowej.

3. Wszetkie Prace ziemne WYmagają zapewnienia nadzorów archeotogicznych, na które nateży uzyskaćodpowiedniezezwo[eniewtaściwegokonserwatorazabytków.

uzasadnienie
Do Miejskiego Konserwatora. Zabytkóy. w. Gdańsku wpłynąt w dniu 26.09.2018 r. wniosek WspótnotyMieszkaniowej PrzY ut. Btiskiej 5 w Gdańsku, w sprawie wy'ajnia pozwolenia na prowadzenie robót budońtanych
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związanych z remontem elewacji i izotacją fundamentów w budynku pr4y ut. Btiskiej 5 w Gdańsku (dz. nr 1ż5/ż
obr. 60).
Przedmiotowy budynek znalauie się na obszarze zabytkowego zespotu urbanistycznąo osady portowej
w Nowym Porcie w Gdańskuf wpisanym do rejestru zabytków (dec. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku nr 846, obecnie 1013, zdnia 08.06.198ż r.; Dec. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
25.07.ż011 r. DOZ-OAilK-6700|1399-4/10[KS]). Skutkiem w/w decyzji, na mocy art. 7 pkt 1 orazart. 3 pkt 12,
art.6ust.lpktltit.b-Ustawyoochroniezabytkówiopiecenadzabytkami,historycznyuktadurbanistyczny
wrazz istniejącymi na jego obszaze budynkami, podlega ochronie prawnej. W związku z powyźszym, wszelkie
dziatania ptanowane do reatizacji na tym obszarze wymagają przed ich podjęciem, zgodnie z dyspozycją
art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy - pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, działającego
w oparciu o Porozumienie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia
spraw z zakresu wtaŚciwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę
Miasta Gdańska.
Ponadto przedmiotowy budynek, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
nr 0405 ,,Nowy Port Wschód w mieście Gdańsku", w częŚci graficznej planu, oznaczony zostat jako obiekt
owartościach kulturowych, dla którego w p.10 dotyczącym warunków wynikających z ochrony środowiska
kulturowego, karty terenu nr 002 ustalono następujący zakres ochrony: p.3a ,,obiekty o wartościach
kulturowych zaznaczone na rysunku planu: z zachowaniem historycznego charakteru budynków, detalu
architektonicznego", gdzie pod pojęciem ,,historyczny charakter budynku" rozumieć należy zespół
następujących cech budynku: bryta budynku, tj. ksztatt dachu i rozcztonkowanie (ksztatt rzutu budynku,
zróżnicowanie wysokości budynku, cokót, ryzatity, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, batkony)
oraz rozptanowanie i proporcje otworów okiennych, kolorystyka,
Z uwagi na braki we wniosku, pismem BMRZ.41ż5.1711.Z018.BW z dnia 31.10.2018 r. wezwano wnioskodawcę
douzupetnienia wniosku. Wdniu 0B.11.2018 r. wniosek zostat uzupełniony o wymagane dokumenty formalne.
Tym samym wnioskodawca wypełnit w terminie obowiąki natożone na niego w wyżej wymienionym wezwaniu.
W dalszym toku postępowania dokonywana byta korekta i uzupetnienie projektu budowlanego. W dniu
ż0.1ż.ż018 r. projekt budowlany zostat ostatecznie uzupełniony i skorygowany.

Jak wynika z ustaleń dokonanych w toku postępowania oraz anatizy przedtożonych dokumentów, inwestycja
planowana do realizacji w budynku mieszkalnym pr4y ut. Btiskiej 5 w Gdańsku, zlokalizowanym na dziatce
nr 125lż w obrębie 60, polegająca na: remoncie tynków zewnętrznych, dociepleniu Ścian zewnętrznych
budynku od strony wschodniej, zachodniej i pótnocnej, matowaniu etewacji, wykonaniu pionowej izotacji
przec,iwwitgociowej ścian piwnic, wymianie obróbek blacharskich i orynnowania, wykonana zgodnie
z warunkami szczegótowymi i warunkami dodatkowymi, zawartymi w sentencji nińiejszej deryzji, nie wptynie
negatywnie na zachowane historyczne i architektoniczne wartoŚci przedmiotowego budynku oraz w/w obszaru
zabytkowego, a w związku z powyższym istnieją ze stanowiska konserwatorskiego, przestanki merytoryczne
dla uzgodnienia zakresu tych prac.

Wobec powyższego, oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 i art. 36 ust.
nad zabytkami, orzekam jak w sentencji.

1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece

pouczenie
Zwatnia się wnioskodawcę od optaty skarbowej, stosownie do art.Z. ust.1. p.2 - Ustawy z dnia 1ó.11.2006 r. - o opłacie skarbowej
(Dz. U. 201 5 r, poz. 783 z póżniejszymi zmianami),

0d niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kuttury i Dziedzictwa Narod.owego 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 (o wniesienia odwotania wobec
Miejskiego Konserwatora zabytków w Gdańsku - organu który wydał decyzję , składając oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
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odwołania. Z dniem doręczenia* organowi administracji pubticznej oświadczenla o zzeczenlu slę prawa do wniesienla odwotania
przez ostatnią stronę postępowanił, decrzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 § 1 i § 2 Kpa).

Na podstawie art.ló2 §1 Kpa, rłaściwy konsenłator zabytków stwlerdza wygaśnięcie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana
z zastzeżeniem dopełnienia pzgz stronę określonego w tej decyzji warunku, a §trona nle dopetnita tego warunku.

Niniejsza decyzja nie zwalnla od obowiąku uzyskania poarotenia na budowę, lub zgłoszenia zamiaru wykonanie robót we whściwym
organie architektoniczno - budowlanym, w prrypadkach wymaganych pzepisami Prawa Budowlanego.

WtaŚciwy konsenłator zabytkqł m9że ryl9ryić postępowanie w sprawie wydanego pozwotenia, o którym mowa w art,36 ust.l, a następnie
zmieniĆ je tubcofnąĆ, w drodze.decyzjl, jeżetl w trakcie wykonywania b,adań,-pric, robót tub innyĆh dziatań okreśtonych ńpozwoibniu
wystąpity nowe fakty i okoticznoŚci, mogące doprowafzić do uszkodzenla tub zniszczenia zabytku (art.47 § 1 ustawy z dnia 23 tiica 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

0tavmuia:
(za po twi e r dze nl em odbl oru )
WspPlnota Mieszkaniowa przy ut. Bliskiej 5 w Gdańsku, Zaząd Wspótnoty:
1. 7Stawomlr Łapiński
(./łtieczyttaw Woziński (+ 1 egz. projektu budowtanego)
3Y Tomasz Woziński
4, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytkór, 80-852 Gdańsk, ut. Ęrekcyjna 2/4
5. a/a

Ę:,-



F
PREZYDENT MIASTA GDAN§KA
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WUiA-V. 6743. 1 354- 3. 2019 .TR.z7 4255

Wspólnota Mieszkaniowa Btiska 5
ut. Btiska 5

80 - 541,Gdańsk

zAśWtADczENlE

Na podstawie art. 217 gl i §2 pkt 2 Kodeku Postępowania Administracyjnego ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r (tekst jednotity Dz. U. z2018 r. poz. ż096| zaświadczam, że

nie wniesiono spzeciwu do zgtoszenia z dnia 14.08.2019 r. zamiaru remontu elewacji i

izotacji fundamentów na dz. nr 125lż obr. 060 pzy ut. Btiskiej 5 w Gdańsku.

Zgtoszenie zostato przyjęte w dniu 18.10.2019 r. i ząrejestrowane

WUiA- V. 67 43 . 1 354 -2.201 9 .TR.27 4ż55
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!,nuJą:
adresat
ala

Gdańsk, 2t-10-2019

pod numerem

Urząd MieJski w Gdańsku,
ul, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; tet.:58 3Z3 U51, fax:58 323 64 98,
e-mail:wuia@gdansk. gda. pt; WwW. gdan§k. pt
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