
-r 6' i, rc,.. . ,

Gdańsk, ... §... - stycznia - żO19 r,Prezydent Miasta Gdańska
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8112
BMKZ.412 5. 1 537. 201 8. BW

DEcYZJA

Na podstawie art. 91 ust, 4 pkt 4, art,6 ust, 1 pkt 1 [it, b, art, 36 ust. ,1 pkt 1, ust.3, wzwiązku zart.7 pkt 1, Ustawy
zdnia 23 tipca 2003r, oochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz,U. 2018 r, poz. ż067), woparciu o §13
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Nar_odowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.|J. z 2018 r, poz. 1609),
wzwiązku zart. 39 ust. 1 Ustawyzdnia 07 tipca 1994 r. - prawo budowtane (Dz, U. zZ0l8r. pozJżOż ze'zmianamij,
art. 104§'1 i§2,art,107§li§2Ustawyzdnia14czerwca1960r.-Kodekspostępowaniaadministracyjnego(Dz.Ó.
zŻ017 r,, poz. 1ż57 ze zmianami) oraz Porozumienia zawartego dnia 5 listopada 2015 r, pomlędŹy Wojewodą
Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wtaściwości Pomorskiego Wojewóózkiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku pzez Gminę Miasta Gdańska (Dz. Uz. Woj. Pomorskiego z dnia 17 tisiopada 20T5
r, poz.347ż\

Prezydent Miasta Gdańska

po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy u1. Bliskiej 9-9A w Gdańsku, reprezentowanej
w oParciu o udzielone pełnomocnictwo przez Panią Karolinę Paluszyńską - Ćzekaj, z dnia
20.08.2018r. (wPłynął wdniu 24.08.żO18 r., ostatecznie skorygowany i uzupełniony w dniu
28.12.2018 r.), w sprawie Wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarŹe zespotu
urbanistycznego osady portowej ril Nowym. Porcie, wpisanym do rejestru zabytków (decyzja
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wGdańsku 846, obecnie 1013 zdnii 08.06.198ż r. oraz'decyzja
MKiDN z dnia ż5,07.ż011 r. DOZ-OA|K-6700/1399-4[KS]), związanych z:
remontem elewacji, dociepleniem elewacji tylnej oraz wykonaniem poziomej i pionowej izolacji
przeciwwilgociowej Ścian fundamentowych, w budynku mieszkalnym przy ul. Bliskiej 9-9A wGdański
(dz. nr 113 obr.60),

pozwala

Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Bliskiej 9-9A w Gdańsku, na prowadzenie robót budowlanych,
na obszarze zespołu urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie, wpisanym do rejestru zabytiów
(decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wGdańsku 846, obecnie 1ó13 zdnii 08.06.19B2 r.
orazdecYzja MKiDN z dnia ż5.07.ż011 r. DOZ-OAiK-ó7OO/1399-4IKS1), w budynku mieszkalnym
przy ul. Bliskiej 9-9A w Gdańsku (dz. nr 113 obr. 60),
w zakresie:
1) remontu elewacji zachodniej wraz z renowacją, uzupełnieniem i częściowym odtworzeniem

detali: gzymsów podokiennych, gzymsów międzykondygnacyjnych, gzymsu wieńlzącego, pilastrów
i frontonu,

2) przywrócenia pierwotnej wielkości 3 otworów okiennych w obrębie elewacji zachodniej
(frontowej),

3) remontu-i ocieplenia elewacji wschodniej, z odtworzeniem detalu architektonicznego,
4) remontu elewacji północnej,
5) malowania elewacji,
6) wymiany stolarki okiennej w obrębie elewacji zachodniej (frontowej),
7) wYmianY opierzeń, paraPetów, rynien i rur spustowych na nowe z biachy stalowej ocynkowanej,8) wykonania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, ścian piwńic, cokołri,9) remontu drzwi wejściowych wrazze zmiana kolorystyki,
10) wykonania opaski żwirowej w spadku od budynku,
1 1) remontu schodów zeWnętrznych.

warunki szczeqótowe:
1. Szczegółowy opis.zakresu i sposobu prowadzenia robót budowtanych zawiera dokumentacja:

a) ,,Projekt budow[any. Projekt remontu i kotorystyki budynku mieszkaInego wiótorodzinnego
w Gdańsku przy ul. Btiska 9-9A; ut. Btiska 9-9A 80-541 Gdańsk; dz. nr 11}, obręb ew. 06Ó,jednostka ew. ŻŻ61011 m. Gdańsk", autor: mgr inż. arch. Piotr Zysk, data: tipiec 2018lb) ,,Program prac konserwatorskich zatącznik do ,,Projektu iemontu i ' kotorystyki budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ut. Btiska 9-9A' wykonanego przez Firmę ,,ToToArchitekci - Karo[ina Paluszyńska - Czekaj" z Gdańska". Gdańsk, ut. Btiskai-9A; autor: mgi'lłaria
Zakrzewska; data: sierpień 2018
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opieczętowana ze stanowiska konserwatorskiego wyżej wymieniona dokumentacja jest integralną
częścią nlniejszej decyzji.

ż. Odpowiedzialny za prace jest inwestor.

3. Termin ważności deryzji: 31.1ż.żOż1 r.

warunki dodatkowe:

1. Zobowiązuje się inwestora do tikwidacji (tub ukrycia) istniejących przewodów instalacyjnych ianten
satelitarnych, w szczegótności w obrębie eksponowanej elewacji frontowej od strony zachodniej.

2. Wszetkie prace ziemne wymagają zapewnienia nadzorów archeologicznych, na które nateŻy uzyskaĆ

odpowiednie zezwotenie właściwego konserwatora zabytków.

uzasadnienie

stosownie do art.
w całości żądanie

uzasadnienia niniej szej decyzji, ż uwzględnia ona
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opłaty skarbowej, stosownie do art.2. ust.1. p.2 - Ustawy z dnia 16.11.Ż006 r, - o optacie skarbowej
(Dz. U. 2015 r, poz.783 z Późniejszymi zmianami).
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Zwalnia się

0d niniejszej decyzji pzystuguje stronom odwołanie do Ministia Kuttury i Dziedzictwa Narodowego za poŚrednlctwem i,utejszego

organu ń terrninię. 1ł dn1 Óa ońii 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

ore;;u ńtory iryaat aecyzję , składljąc oświadczenie o zżeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi

adńinistracji puoticrnej Óświaoczenia o zęeczeniu się prawa do wniesienia odwołania pzez ostatnią stronę PostęPowania, decYzja

staje się ostateczna i prawomocna (art, 1ż7 § 1 i § 2 Kpa).

Na podstawie art.162 §1 Kpa, właściwy konserwator zabytków stwierdza wygaŚnięcie decyzji w pzypadku, gdy została ona wydana

z zastaeżeniem dopetńieni'a przez stronę określonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Niniejsza decyzja nie zwatnia od obowiązku uzyskania pozwotenia na budowę, tub zgłoszenia zamiaru wYkonanie robót We WłaŚciwYm

orgańe architeltoniczno - budowlanym,,w pzypadkach wymaganych pzepisami Prawa Budowtanego.

Wtaściwy konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o,którym mowa W art.36 ust.1, a

n.rńńi" zmienić je tub cófnąć, w drodze decyzii, jeieti w trakció wykonywania badań, prac, robót tub innYch dziatań okreŚtonYch

w poiwoteniu *yriąpiły nowe iakty i okoticzności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabYtku (art.47 § 1 ustawY

z dryaa 73 tipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
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Nie podlega opłacie skarbowe1
na podstawie ań. 2 ust. l pKt Ź
u§tawy z dnia 16,11.2006
o opłacie skarbowej z pcżn,zmianamt
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