
Prezydent Miasta Gdańska
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/,t2
B MKz. 41 z5 . 1 1 zo .ż0 17 .Bw

Gdańsk, /3 . sierpnia- ż0l7r.

DEcYzJA
Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4, art, 6ust. ,l pkt 1 tit. b, art. 3ó ust, 1 pkt 1, w związku z art.7 pkt 1, Ustawy z dnia
23 tipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami),
w oparciu o § 14 Rozpoządzenia Ministra Kuttury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. U. 2017 r.
poz.1265) art.39ust.1 Ustawyzdnia07lipca1994r.-prawobudowlane(Dz.U.z7016r.poz,790),art. 104§li§2,
ań.107 § 1 i § 2 Ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednotity Dz. U.
z2016 r., poz.23 z póŹniejszymizmianami) oraz Porozumienia zawartego dnia 5 tistopada 2015 r. pomiędzy WÓjewodą
Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia_ spraw z zakręsu właściwości Pomorskiego Wojewóózkiego
Konsenłatora Zabytków w Gdańsku pzez Gminę Miasta Gdańska (Dz. Uz. Woj. Pomorskiego z dnia 1Ż tistopada 2015 r.
poz.3422),

Prezydent Miasta Gdańska

po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. BliskieJ 3-3A_4 w Gdańsku, z dnia
06.05.2017r. (wpłynął w dniu 16.05,ż017r., ostateczni€ uzupełniony i skorygowany w dniu
28.06.ż017 r,|, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowtanych naobszarze - zespotu
urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie- wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 846
(obecnie 1013) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 08.06.1982 r.,
polegających na:

termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, prry ul. Bliskiej 3-3A-4 w Gdańsku (działka
nr 1ż7, obr. 60), ,, t. ., , ,.

pozwala
na prowadzenie robót budowtanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 846 (obecnie
1013) decyzją Wojewócizkiego Konserwatora Zabytków w Geiańsku z dnja 08.0ó.1982 r., w zak;.esie:

termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Bliskiej 3-3A-4 w Gdańsku (działka
nr 127, obr. 60).

warunki szczeeótowe:
1) Szczegótowy opis zakresu i sposobu wykonania robót żawiera dokumentacja projektowa:

,,Projekt budowlany termomodernizacji budynku wietorodzinnego w Gdańsku przy ul. Btiskiej 3-4, 80.541
Gdańsk", autor: mgrinż. arch. ŁukaszOchociński; data:27.tipcaż017 r., czerwiec 2017 r. -ą:i,.

Opieczętowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integratńą częścią
niniejszej decyzJi.

ż| Termin ważności decyzji: 31.08.2020 r.

Stosownie do art. 107 § 4. K1

w catości żądanie strony.
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decyzji, ponieważ uwzględnia ona

ZAfiYTróPouczenie

Zwalnia się wnioskodawce od 9PtatYskłrbowej, stosownie do art,Z, ust.1 p.2 - Ustawy zdnia16.11.7006 r, _ o opłacie skarbowej (tekstjednotity Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późniejvymi zmianami),
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0d niniejszej decyzji paystuguje stronom odwołanie do Ministra Kuttury i Dziedzictwa Narodowego zapośrednictwem tutejgego
organu W terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona może znec się prawa do wniesienia odwotania wobec
Miejskiego Konsenłatora 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
odwotania przez ostatnia stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. lz7 § 1 i § 2 Kpa). 

'

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku'uzyskania pozwolenia na budowę, l,ub zgłoszenia zamiaru wykonanie robót we wtaściwym
organie architektoniczno - budowlanym, w pzypadkach wymaganych paepisami Prawa Budowtanego.

MKZ w Gdańsku moŻe wznowiĆ postępowanie w sprawie wydanego pozwotenia, o którym mowa w art.36 uśt.,l, a następnie zmienić je
tub cofnąĆ, w drodze decyzJi, jeżeti w trakcie wykonyłania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwóteniu wystąpiły
nowe fakty i okolicznoŚci, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (ąrt.47 § 1 ustawy z dnia 23 tlpca iool r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

0tnvmuia:
(za potńerdzeniem odbloru)
1. łanąd Wspótnoty Mieszkaniowej przy ut. Btiskiej 3-3A-4 w Gdańsku:

. Jacek Rynkiewicz, 80-541 Gdańsk, ul. Bliska 4/1,
, Grzegoz Herhotz, 80-541 Gdańsk, ut. Bl,iska 3/4,
. Andrzej Tomkiet, 80-54l Gdańsk, ut. Btiska 3/12,

Z, a/a
Do wiadomości:
(za potńerdzeni em odbioru)

,1, y'wKz w Gdańsku, 80-852 Gdańsk, ut. Dyrekcyjna 2-4

\/ Łanądzanie i Administrowanie Budynkami ,,WIAN", 80-5ó3 Gdańsk, ut. Oliwska 65 (+ ,l egz. proj.bud.)
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