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Porrvolenie nr 30fi N 12022

Napodstawie art.36 ust. I pkt. 1, ust.5, ar1. 37 c,art.6 ust. 1 pkt I literac, art.7 pkt l, ffi.
89 pkt 2 i art. 9l ust, 4 pkt 4 (t. j. Dz. U. z2AT r, poz, 710 ze zm"), Rozporz4dzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzonia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytk6w albo na Listg Skarb6w Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan

architektonicznych i innych dzialafi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w, a tak2e badan

archeologicznych i poszukiwari zabytk6w (De. U.22021 r.,poz.8l) oraz art. 104 ustawy z dnia
14czerwca 1960 r. * Kodeks postEpowania administracyjnego (t. j. Dz. U.22021 r. paz.735 ze

zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia A4.05,2A22 r., wplyw do tut. urzgdu w dniu 04.05.2022 r., zlo2onego
przez Dyrektora Muzeum Piast6w Sl4skich w Brzegu, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, o udzielenie
pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych polegaj4cych na remoncie pomieszczenia pracowni

konserwatorskiej Zamku Piastow Sl4skich w Brzegu, wpisanym do rejestru zabytk6w wojew6dztwa
opolskiego decyzj4nr 514/58 z dnia 15.11.1958 r.,

Opolski Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w
pozwala

na prowadzenie rob6t budowlanych w pomieszczeniu pracowni konserwatorskiej Zamku Piast6w
SlEskich w Brz.egu w zakresie:

1. remont instalacji elektrycznej,
2. remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,
3. wymiana zlewu instalacyjnego,

4. roboty malarskie i remont okladziny $ciennej,

5. remont podlogi w pomieszczeniu,

wg zal4czonego projektu budowlanego autorstwa mgr inz. arch. Michala Wyczalkowskiego pn.

,,Projekt remontu pomieszczenia pracowni konserwatorskiej" z kwietnia 2022 r., uzgodnionego pod

nr ZN.5 1 42. I 90.2022.ISH.

Warunki konserwatorskie:

1) Naklada $ig obowi4zek kierowania robotami budowlanymi lub sprawowania nadzoru
inwestorskiego przez osoby spelniaj4ce wymagania, o kt6rych mowa w art. 37 c ustawy

o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
2) Naklada siE obowiqzek przekazania wojew6dzkiemu konserwatorowi zabytk6w imienia,

nazwiska, adresu oraz dokumentdw potwierdzajqcych kwalilikacje, o ktdrych mowa w art, 37 c

Klauzula informacyjna dotycz4ca zasad przetwarzania danych osobowych dostppna jest na strsnie
http;//wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzgdu.
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ustawy o oohronie zabytk6w, a takie oSwiadczenia ww, osob o przejqciu obolvi4zku kierowania

pracami konserwatorskimi, robotarni budowlanymi lub sprawowania nadzoru inwestorskiego,

nie p62niej ni2 w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia prac.

3) W przypadku zmiany kierownika, rob6t budowlanych lub osoby sprawuj4cej nadz6r inwestorski

w toku prac, przekazania wojew6clzkiemu konserwatorowi zabytk6w, nie p6tniej nit w terminie

14 rjni przed dokonaniem zmiany, irnienia, nazwiska, adresu oraz dokumentdw

potwierdzaj4cych kwalifi kacje ww. os6b.

4) Nalezy zawiadomii wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie podjEcia okre$lonych

czynnoSci zwiqzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczEciem tych

czynno$ci.

5) Nale2y niezwlocznie zawiadorni0 wojew6dzkiego konserwatora zabytkbw o zagro2eniach lub

nowych okoliczno6ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Niniejsze pozwolenie posiada termin watno$ci do 31 stycznia 2023 r,

postqpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moie zostai wznowione, a nastqpnie

pozwolenie mo2e zostac cofniqte lub zmienione na porlstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ockonie zabytk6w i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie:
W dniu 04.05.2022 r. do Wojew6dzkiego LIrzEdu Ochrony Zabyk6w w Opolu *plynql

wniosek Dyrektora Muzeum Piastow S$skich w Brzegu, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg wraz

z dokumentacjq projektowq, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych

w pomieszczeniu pracowni konserwatorskiej Zamku Piast6w $Qskieh w Brzegu w powytszym

zakresie.

Zamek piast6w Sl4skich w Brzegu wpisany zostal do rejestru zabykow wojewddztwa

opolskiego decyzjq nr 514158 z cinia 15.11.1958 r. Rozporz4dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej

polskiej z dnia 10 grudnia 2018 roku uznany zostal r6wnie2 za pomnik historii.

podstawE rozstrzygnigcia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 1 zgodnie z kt6rym pozwolenia

wojewodzkiego konserwatora zabytkow wymaga prowadzenie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robr5t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. W my$l art. 4 pkt 1 i 2

ww. ustawy ochrona zabytk6w polega, w szczegdlno$ci, na podejmowaniu prze?. ofgany

administracji publicznej dzialan maj4cych na celu zapewnienie warunkow prawnych

umo2liwiajqcych trwale zachowanie zabykow oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie oraz

zapobieganie zagroteniom mogqcym spowodowad uszczerbek dla warto$ci zabytkow.

Inwestycja prowadzona bEdzie w pomieszczeniu. pracowni konserwatorskiej zlokalizowanej

na drugim pigtrze bu<lynku bramnego Muzeum Piast6w $lqskich w Brzegu. W celu poprawy estetyki

pomieszczenia oraz wyeliminowania awarii instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej konieszne

jest przeprowad.zenie remontu w powyzszym zakresie. Uwzglgdniaj4c powyisze OWKZ w Opolu

stwierdza, 2e planowana inwestycja mote zostai zre*lizowana.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, zamoim po$rednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia (art.

127 $ l i2omzart. l2g g 1i 2k.p.a.).Wtrakciebieguterminu downiesieniaodwolaniastrona

mote zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec crrganu administracji publicznej, kt6ry wydal

decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa
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do wniesienia odwolania

i prawomocna (art.127a $ I

przez ostatniq

i 2 k.p.a.).

ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna

Inwestor i wykonawca zobowiqzani sq do przestrzegania zasad i warunk6w prowadzenia prac (robdt, badaf lub innych

dzialafr), wynit<ajacyctr z ustawy o ochronii zabytkdw i opicce nad zabytkami oraz z cytowanego wy2ej rozporz4dzenia,

w szczegdlno$ci:
t1 Uzyit<anie pozwolenia Wojewddzkiego Konsenratora Zabytk6w na podigcie rob6t budowlanych przy zabytku

wpisanym do iejesru nie zwilnia z obJwi4zku uzyskania pozwolenia na budowq albo zgloszenia, w prrypadkach

okre(lonych przepisami Prawa budowlanego.
2TOWKZ wstrzymuje wykonywane bez jigo pozwolenia lub w spos6b odbiegaj4cy od.zakresu i warunkdw okedlonych

w pozwoleniu pruce prryzabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a nastgpnie wydaje decyqjg;

a) nakazuj4cq prry*O.rnir zabytku do poprzedniego stanu lub uporzqdkowanio teronu, z okre$leniem torminu

wykonania tych czrynno$ci, albo;

b) zobowiqzuj4cq do ;luyskania pozwolenia OWKZ,na prowadrenie wstrzymanych prac prry zabytku, albo ;

rj nakiadajec{'oUowiqzsk podjicia oke$lonych c4mno$ci w c1lu. doprowadzenia wykonywanych prac przy zabytku

do zgodno$ci z zakresem i warunkami okedlonymi w pozwoleniu wskazujqc termin ich wykonania.
po wykoi'aniu obowiqzku, o kt6rym mowa pod lit.-c), OWKZ wydaje porwolenie na wrnowienie wstrryrnanych prac

(rob6t, badan lub innych dzialan) przy zabytku.
f1 W poyp*dku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewddzkiego konserwatora aabytkdw lub w rposdb odbiegajqcy

od zakresu i warunk6w ot<restonictr ri pozwoleniu wykonano prry zabytku wpisanym do rejostru prace (roboty, badania

lub inne dzialania), OWKZ wydaje decyzjl:
a) nakazujqcq pr4r.wr6cenii zabytkr.r-di'poprzedniego stanu lub uporz4dkowanie terenu, ohre$loj4c termin wykonania

rych crynno$ci, albo;
b) iobowiqzujqcq do doprowadzenia zabytku do jak najlepszsgostanu wc wskazany sposdb, w okre$lonym terminie.

+i osoba, kt6ra doiuscilaiiq naruszenia pizepisdw o zabytkactr,lub narusryla zakres i warunki okre$lone w pozwoleniu,

jist obowiqzana na sw6j koszt wykonaC czynno$ci nakazane w decyzji, o kt6rej mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w

punkcie 3).
'S) 

Wytonu*ca zobowiqzany jest prowadziC dziennik budowy (w my$l przepisdw Prawa budowlanego).

6i wykonawca jest iouowiezany niezwlocznie zawiadomic owKz o wszelkich zagrozeniach lub .nowych
okolicaroSciach ujawnionych w toku prrc konserwatorskich przy zabytku, kt6re mog4 mied lvpfyw na stan zachowania

zabytku. W lakich przypadtcactr WKZ jest zobowi4zany wydad wykonawey odpowiednie zaleccnia w terminie nie

fO*ti*;ury* nir T.dni od dni, prryjgcia iawiadomieni& mote r6wniet wydanc pozwolenie zmienid lub je cofiqd'

4 OrdUa, kt6ra ber pozwolenia allo wbrew warunkom pozwolenia prowad:i prace konserwatorskie, rest&urator$kie,

.oUoty budowlane, badania konscnvatorskie lub architektonicme przy *lytly wpisanym do rejcstru lub roboty

budowlane w jego oroczeniu, podlega karze picniE2nej w wysoko$ci od 500 do 500 000 zlotych (art' l0? d ust. 1,2,5

ustawy)"

Pouczenie:

Plac Zarnkowy I
49-300 Brzeg

Do wiadoms{c,i:
2. $tarostrvo Powiatowe w Brzegu (Wydzial Budownict'wa)

ul. Wysrytskiego 23

49-300 Brzeg
3. trro;rltorins@nid,pl
4. monitoringzabytkow@mkidn.gov.pl
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