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Pozwolenie nr 27 tRJ2020
Na podstawie art.36 ust.l pkt 1, 3 i ust. 3, art.4, art.6 ust. I pkt 2 lit. a, art.l pkt l, art.89

pkt 2 i art.91 ust.4 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity - DzU z 2020, poz. 282), RozporzEdzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich prza zabytku wpisanym do
rejestru zabytk6w albo na Listg Skarb6w Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badari
architektonicznych i innych dzialafi WZy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w,
a takhe badan architektonicznych i innych dzia\ah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytk6w orazbadai archeologicznych i poszukiwan zabytk6w (DzU 22018 r.,poz. 1609, ze

zm.) oraz art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity - DzU 22020 r.,po2.256),

po rczpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2020 r., zlolonego w dniu 05.03.2020 r., przez Barbarg
Wojciechowsk4, zarfl: ul. Wierzbowa 16/5, 49-304 Brzeg, pelnomocnika Muzeum Piast6w
Sl4skich, z siedzib4; Plac Zamkowy l, 49-300 Brzeg (Pelnomocnictwo z dnia 1 1 .1 I .2019 r.);
o udzielenie pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich przy nastgpuj4cym
kamiennym rvystroju Zamku Piast6w S[skich w Brzegul gm. Brzeg:
l. dekoracja rzeibiarska budynku bramnego z posegami ksigcia Jerzego II i jego 2ony

Barbary Brandenburskiej orarz z popiersiami Piast6w; renesans, 1550-1554, aut.

Franciszek Parr, rzeLb. Andrzej Walther, Jakub Warter; piaskowiec; rzeflbiarska
kompozycja ujgta podzialami architektonicznymi, ztrzema kondygnacj ani rozdzielonymi
gzymsami i zwielokrotnionymi pilastrami; z boniowan4 Scianami po bokach;
w przyziemiu dwie arkady; w drugiej kondygnacji pos4gi ksipqt i dw6ch par rycerry,
z tarczanri herbowymi, wyzej podw6jny fryz z popiersiami Piast6w, z tablicami
inskrypcyjnymi; plaskorze2biona dekoracja ornamentalna w formie arabeski i groteski,
w ukladzie kandelabrolvym; kompozycja zamknigta gzymsem wiericz4cym i balustrad4
(zrekonstruowana w 1935), z kartuszem herbowym na osi Srodkowej; nanarohach gzymsu

dwarzygacze;

2. dekoracja rzeibiarska budynku bramnego od strony dziedzifical wjazd do sieni;
renesans, 1551, proj. Franciszek Pan; piaskowiec; rzeflbiarska kompozycja ujmuj4ca
otw6r bramny, o wykroju ostrolucznym; arkada dekorowana stylizowanym wiefcem
z liSci dgbowych, z kluczem: po bokach para pilastr6w, na cokolach, dekorowana
panopliami; w przyluczach kartusze herbowe fundator6w Jerzego II i Barbary
Brandenburskiej oraz napisy fundacyjne i data 1551; po bokach portalu dwie p6lkolumny
jonskie, przedtu2one kanelowanymi pilastrami; w sieni budynku bramnego relikty
kamieniarki (obramienia okienne i drzwiowe);

3. wystr6j kamienny zamku od strony dziedzirfica, w skrzydle wschodnim,
poludniowym i zachodnim zamku: dekoracja kru2gank6w, obramienia okienne
i drzzwiowe, portale; renesans, 1550-1554, piaskowiec; zachowane arkady kruzgank6w

Klauzula informacyjna dotyczqca zasad przetwarzania danych osobowych dostqpna jest na stronie
http://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzgdu.
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w czgsci poludniowej orazw naroznikuprzy styku skrzydel wschodniego i poludniowego,

z plaskorzeZbionymi medalionami w przyluczach; rzelbiarskie detale architektoniczne,

obejmuj4ce portale, obramienia okienne i drzwiowe, o prostej formie rustykalnej z cios6w

kamiennych, architektonicznej lub z dekoracj4 ornamentaln4; elementy oryginalne

zestawiane z kamiennymi zrekonstruowanymi uzupelnieniami, z l. 60170. XX w., wraz

ze zrekonstruowanymi kamiennymi balustradami;

4. zesp6l ptyt i tablic nagrobnych, umieszczonych na elewacji wschodniego skrzydla

zamku, od strony dziedzihca: renesans, XVI/XVII w.; piaskowiec; obejmuj4cy ptytq

epitafijnE z wizerunkiem dwojga dzieci, trzy p\yty nagrobne z kartuszami herbowymi

i relikty kamieniark i, z wzorami ornamentalnymi ;

objEtym form4 ochrony poprzez wpis do rejestru zabytk6w wojew6dztwa opolskiego

decyzjami numer: Ks.B.t.I-203160 decyziq z dnia 30.12.1960 r., Ks.B.t.IY-64011-19176

decyzj4z dnia26.06.1976 r.;514158 z dnia 15.11.1958 r.;

polegajEcych na wykonaniu prac konserwatorskich w zakresie konserwacji technicznej

i estetycznej ww. zabytk6w;

oruzpo ocenie danych przedstawionych we wnioskur zal4czonych do niego dokument6w:

1. Program prac konserwatorskich element6w kamieniarskich budynku Zamku Piast6w

Sl4skich w Brzegu, opracowany przez dyplomowan4 konserwator dziel sztuki dr BoZenq

Opilto (zal.4cznik tr 1 );
2. Projekt konserwacji element6w kamieniarskich budynku Zamku Piast6w Sl4skich

w Brzegu, opracowany przez dr Bozeng Opillo, mgr inz. arch. MichalaWyczalkowskiego,

mgr inz. BarbarE Wojciechowsk4;

Opolski Woj ew6dzki Konserwator Zabytk6w
pozwala

na wykonanie nastgpuj4cych prac przy ww. zabytkach:

I. ELEMENTY WYSTROJU KAMIENIARSKIEG O DZIEDZINCA (pKt. IV PTOgTAMU

prac opracowanego przez dr B. Opillo), obejmujqce wystrt6j kamienny zamku od strony

dziedzirflca, w skrzydle wschodnim, poludniowym i zachodnim (ti. obramienia okienne

i drzwiowe, portale) oraz dekoracje kru2gank6w, ptyty i tablice nagrobne oraz relikty

kamieniarki w skrzydle wschodnim:

1. Dezynfekcja powierzchni.

2. Usunigcie lub zabezpieczenie element6w metalowych.

3. Oczyszczenie powierzchni kamieniarki, wyb6r metody po przeprowadzeniu pr6b

czy szczenia nastgpuj 4cymi spo s obami :

a. elementy oryginalne, pokryte sadzq oraz vzupelnienia kamieniarskie z lelazistymr

zaplamieniami oczySci(, przy uzyciu aktywnych Srodk6w czyszcz4cych lagodnych dla

po dlola z zasto sowaniem kompres6w;

b. pozostale, mniej zabrudzone elementy oryginalnej kamieniarki oraz uzupelnienia

opracowane rzelbiarsko (portale okienne i drzwiowe), oczySci6 przegrzan4 par4 pod

ciSnieniem; w razie potrzeby lokalne zastosowanie Srodk6w chemicznych na bazie

fluorku amonu;
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c. w przypadku zrekonstmowanych element6w kamieniarki architektonicznej,
zastosowanie metody strumieniowo-Sciernej z odpowiednio dobranym ci5nieniem.

4. Odsolenie. Zabieg nale?y przeprowadzi(, glownie w dolnych partiach wszystkich portali
oraz dolnych partiach kolumn. Mo2liwe jest zastosowanie gotowych kompres6w
zlolonych z aktywnych skladnik6w mineralnych i celulozy lub z bentonitu z dodatkiem
czystego piasku szklarskiego.

5. Neutralizacj a zwiqzkow Zelazistychw piaskowcu.

6. Impregnacja wzmacniaj1ca kamieri; zabieg przeprowadzic w przypadku stwierdzenia
wyraZnego oslabienia kamienia (rozwarstwienia sig struktury lub osypywania
rozluZnionego materialu kamiennego), z zastosowaniem roztwor6w estr6w kwasu
krzemowego.

7. Naprawa spgkari kamienia:

a. glgbokie spgkania wypelnii glgboko penetrujqcym spoiwem mineralnym wi4aqcym
hydraulicznie;

b. pgknigte nadproLa i inne elementy przenoszEce naprgZenia nalezy polEczyc stosuj4c

naprzemiennie i ukoSnie prEty ze stali nierdzewnej lub wl6kna wgglowego;

c. szczeliny o mniejszej rozwartoSci naleZy wypelnii uelastycznionym preparatem

zawier aj 4cym zawie s ing ko loidaln4 estru ety lowe go kwasu krzemowe go.

8. Usunigcie wt6rnych niesprawnych kit6w i spoin, z pozostawieniem element6w

spelniajEcych funkcje techniczne, zespolonych z kamieniem i estetycznie zr6wnanych
z jego powierzchni4; wykonanie laserunkowego scalenia barwnego element6w
odbarwionych.

9. Uporz4dkowanie estetyczne kamieniarki:
a. uzupelnienie ubytk6w oryginalnej kamieniarki, za pomoc4 mas mineralnych i taszli;
b. zachowanie w istniej4cej formie uzupelnieri wggar6w opasek okiennych na kruzganku

I pigtra skrzydla poludniowego;

c. portal na II pigtrze w skrzydle poludniowym (oznaczenie wg dokumentacji P.D.5.):
zachowac w stanie istniej4cym, bez rekonstrukcji detalu;

d. ewentualne przyslonigcie zacierkE tynkarsk4 technicznych plaskich powierzchni
cios6w z portali okiennych i drzwiowych wstawianych w mur.

10. Opracowanie estetyczne uzupelnieri wstawkami kamiennymi tzw. taszlami:

a. usunigcie pociemnialego spoiwa epoksydowego (powierzchniowej warstwy), na

kt6rym osadzono kamienne wstawki, w celu wymiany na kolorystycznie dobrany
material;

b. wymiana skupisk niewielkich wstawek;

c. scalenie kolorystyczne istniej4cych taszli.
I l. Uzupelnienie ubytk6w zaprawami mineralnymi - kity:

a. uzupelnienie ubytk6w powierzcbni;
b. na krawEdziach i profilach wykonanie zbrojenia zprgtow zwlokna szklanego:

c. uzupelnienie ubytkow zapomoc4 zapraw barwionych w masie;

d. wypelnienie spgkari spowodowanych przezpgcznienie zwiqzk6w 2elazistych.
1 2. Uzupelnienie spoinowania zaprawq mineraln4.

13. Koricor.va dezynfekcja.

Klauzula informacyjna dotyczqca zasad przetwarzania danych osobowych dostqpna jest na stronie
http://wuozopole,pl oraz w siedzibie Urzqdu.
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14. Zabezpieczenie antykorozyjne uchwyt6w na flagi na II kondygnacji kruzgank6w.

15. Scalenie kolorystyczne przebarwieri i uzupelnieri, z zachowaniem istniej4cego

r ozr oZnienia ko I ory styczne g o ory g inalu i uzupelnieri.

16. Hydrofobizacja w przypadku kamieniarskich element6w arkad i balustrad kru2gank6w.

II. WYSTROJ KAMIENIARSKI BRAMY GI-OWNEJ (pkt. VI programu prac

opracowan ego przez dr B. Opillo, pkt. 7.2.3. projektu konserwacji opracowanego przez

dr Barbarg Opillo, mgr inZ. arch. Michala Wyczalkowskiego, mgr in2. Barbarg
Wojciechowsk4), obejmuj4cy elewacjg frontow4 bramy, portal bramy od strony
dziedzirica, kamieniarkg sieni bramy:
A. Elewacja frontowa bramy:
1. Inwentaryzacja rysunkowa relikt6w polichromii.
2. Dezynfekcja powierzchni.

3. Oczyszczenie powierzchni kamieniarki:

a. w razie ewentualnej potrzeby wstgpnego zabezpieczenia oslabionej, pudruj4cej sig

warstwy malarskiej, jej utrwalenie;

b. zastosowanie kompres6w zawierajqcych aktywny Srodek czyszczEcy lagodny dla

podloza.

4. Odsolenie. Zabieg naleay przeprowadzid gl6wnie w dolnych partiach bramy, w obrgbie

podtucza oraz gzymsu koronuj?cego. Mozliwe jest zastosowanie gotowych kompres6w

zlohonychz aktywnych skladnik6w mineralnych i celulozy.

5. Likwidacja spgkari wschodniego naroznika bramy:

a. usuniEcie spgkanych, odwarstwionych od kamienia fragment6w spoinowania,

o c zy szc zenie s zc zehny ;

b. wypelnienie spgkania w spos6b iniekcyjny;
c. ustabilizowanie spgkanego pilastra.

6. Naprawa spgkari kamienia:

a. glEbokie spgkania wypelnii glgboko penetruj4cym spoiwem mineralnym wrE2:4cym

hydraulicznie;
b. szczeliny o mniejszej rozwartoSci nalery wypelnid uelastycznionym preparatem

zawieraj4cym zawiesing koloidaln4 estru etylowego kwasu krzemowego.

1. Neutralizacj azwiqzkow Zelazistych w piaskowcu.

8. Usunigcie wt6rnych niesprawnych kit6w i spoin (usunigcie wybranych, bardzo

przebarwionych kit6w oraz spgkanych, odwarstwionych od kamienia fragment6w

spoinowania).

9. Opracowanie estetyczne uzupelniefi wstawkami kamiennymi tzw. taszlami:

a. usunigcie pociemnialego spoiwa epoksydowego (powierzchniowej warstwy), na

kt6rym osadzono kamienne wstawki, w celu wymiany na kolorystycznie dobrany

material;

b. scalenie kolorystyczne istniej4cych taszli.

10. Uzupelnienie ubytk6w zaprawami mineralnymi - kity:
a. w przypadku wigkszychuzupelnieri wykonanie zbrojeri z prgt6w z wlokna szklanego;

b. uzupelnienie ubytkow zapomocE zapraw barwionych w masie;

c. wypelnienie spgkari spowodowanych pruez pgcznienie zwiEzk6w zelazistych.
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1 1. Uzupelnienie spoinowania zapraw4mineraln4.

12. Scalenie kolorystyczne przebarwiefr i uzupeiniet'r'

13. Koricowa dezynfekcja.

14. Hydrofobrzacjapowierzchni poziomych i strefr cokolowej.

B. Kamieniarka sieni bramy:
1. Oczyszczenie powierzchni kamieniarki.

2. Odsolenie.

3. Naprawa spgkan kamienia.

4. Usunigcie M6mych niesprawnych kitow i spoin popruezmechaniczne wykucie.

5. Uzupelnienie ubytk6w zaprawamimineralnymi:

a. zastosowanie zapraw barwionych w masie;

b. male uzupelnienia nalely wykonywac z zastosowaniem mas w systemie modulowym

preparatem zawierajqcym zawiesing koloidalnE estru etylowego kwasu krzemowego.

6. Uzupelnienie spoinowania zapraw4 mineralnq.

C. Portal bramy od strony dziedzifca:
1. Inwentaryzacja rysunkowa relikt6w polichromii.

2. Dezynfekcja powierzchni.

3. Zabezpieczenie relikt6w polichromii:

a. w razie koniecznoS ci oczyszczenie powierzchni warstwy malarskiej relikt6w;

b. ewentualne utrwalenie w razie potrzeby oslabionej, pudruj4cej sig warstwy malarskiej.

4. Oczyszczenie powierzchni kamieniarki, z zastosowaniem kompres6w zawierajqcych

aktywny Srodek czyszczqcy lagodny dla podloza.

5. Odsolenie. Zabieg nalely przeprowadzi6 gl6wnie w dolnych partiach bramy. Mo2liwe

jest zastosowanie gotowych kompres6w zlolotychz aktywnych skladnik6w mineralnych

i celulozy.

6. Impregnacj a wzmacliajqca kamieri. Zabieg naleZy przeprowadzii tylko w przypadku

stwierdzenia wyraZnego oslabienia kamienia (lokalne rozwarstwienie struktury lub

osypywanie sig rozluZnionego materialu kamiennego).

7. Neutralizacja Srodk6w lelazistych w piaskowcu.

8. Naprawa spgkari kamienia:

a. glgbokie spgkania wypelnid gtgboko penetruj4cym spoiwem mineralnym wr4zqcym

hydraulicznie;

b. szczeliny o mniejszej rozwartoSci nalezy wypelni6 uelastycznionym preparatem

zawieralqcym zawiesing koloidaln4 estru etylowego kwasu krzemowego.

9. Usunigcie wt6rnych niesprawnych kit6w i spoin'

10. Opracowanie estetyczne uzupelnieri wstawkami kamiennymi tzw. taszlami:

a. usunigcie pociemnialego spoiwa epoksydowego (powierzchniowej warstwy). na

kt6rym osadzono kamienne wstawki, w celu wymiany na kolorystycznie dobrany

material;

b. scalenie kolorystyczne istniej4cych taszli.

I 1. Uzupelnienie ubytkow zaprawami mineralnymi - kity:

a. w'przypadku wiEkszych uzupelnieri wykonanie zbrojef z prgt6w z wl6kna szklanego:

b. uzupelnienie ubytkow zapomocQ zaptaw barwionych w masie;

Klauzula informacyjna dotyczqca zasad przetwarzania danych osobowych dostqpna jest na stronie

htto://wuozopole.ol oraz w siedzibie Urzqdu.
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c. wypelnienie spgkari spowodowanych przezpgcznienie zwi4zkow Zelazistych.

12. rJ zupelni enie spo inowan ia zapr aw q mineraln4.

13. Rekonstrukcja warstwy malarskiej w tlach i na herbach'

14. Scalenie kolorystyczne przebarwiefr i uzupelnieri, z zachowaniem istniej4cego

r ozr ohnieni a ko I ory styczne go ory ginalu i uzupelnieri.

15. Koricowa dezynfekcja.

1 6. Hydrof'obrzacja powierzchni poziomych i strefu cokolowej .

Prace konserwatorskie bgd4 prowadzone wedtug programu prac konserwatorskich (program

zawierametody, kt6re bgd4 zastosowane w konserwacji), opracowanego przez dyplomowan4

konserwator dziel sztuki, dr Bozeng Opillo, i uzgodnionego przez Opolskiego

Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w dniu 15.04.2020 r., Uzgodnienie nr

2F..5r44.26.2020.AM.

Niniejsze pozwolenie posiada termin wa2noSci do dnia: 30.11.2024 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moi,e zostad wznowione, a nastgpnie

pozwolenie moZe zostad cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tekst jednolity -DzU 22020,

poz.282).

Warunki konserwatorskie na podstawie art.36 ust. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tekst jednolity - DzU z 2020, poz. 282), i $ 12

Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badafl

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w albo na Listq Skarbow

Dziedzictwa orazrob6t budowlanych, badari architektonicznych i innych dzialanprzy zabytku

wpisanym do rejestru zabytk6w, a takhe badari architektonicznych i innych dzialan przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w orazbadafiarcheologicznych i poszukiwarl zabytk6w

(DzU 22018 r., poz. 1609, ze zm.):

1. kierowanie pracami konserwatorskimi albo samodzielne ich wykonywanie przez osobg

posiadaj4c4 kwalifikacje, o kt6rych mowa w art. 37a ust. 1 Ustawy z dnia23lipca2003 t.

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity -DzU 22020, poz.282), oraz

przekazanie Opolskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytk6w (OWKZ)

w terminie nie p6Zniej nil 14 dni przed rozpoczEciem prac, a w toku prac w terminie 14

dni przed dokonaniem zmiany osoby prowadz4cej prace:

a. imienia, nazwiska i adresu osoby kieruj4cej pracami konserwatorskimi albo

samodzielnie j e wykonuj 4cej,
b. dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie przez tg osobg wymagaf,, o kt6rych

mowa w art. 37a ust.l ustawY,

c. oSwiadczenia wskazanej osoby, o przyjgciu obowi4zku kierowania albo

samodzielnego wykonywania wskazanych w pozrvoleniu prac,

2. zawiadomienie OWKZ o terminie rozpoczgcia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu

prac,

3. niezwloczne zawiadomienie OWKZ o wszelkich zagroheniach lub nowych

okolicznoSciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac, wskazanych w pozwoleniu,
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4. odnoSnie prac prry wystroju kamieniarskim dziedzirica zamku (I czqS6 niniejszego

pozwolenia; pkt. IV programu prac opracowanego przez dr B. Opitrlo):

a. odnoSnie pkt. 2 tj. usunigcie lub zabezpieczenie element6w metalowych: przedstawienie

OWKZ, celem uzgodnienia, wytypowanych ze wzglgdu na negatywny wplyw na stan

zachowania kami enia e I ement6w metalowych, pr zeznaczonych do usuni g ci a,

b. przed realizacjq pkt.9, 10, 11 tj. opracowania estetycznego kamieniarki i wykonania

uzupelnieri wstawkami kamiennymi (taszlami) i zaprawami mineralnymi (kitami),

tszczeg6lowienie w drodze komisji konserwatorskiej z udzialem OWKZ zakresu

wykonania zabieg6w konserwatorskich w obrgbie oryginalnej i wt6rnej kamieniarki,

w oparciu o poglgbione rozpoznanie stanu zachowania struktury materialu kamiennego,

zw\aszcza w zakre s ie wymiany kamiennych uzup elnieri i uj edno I icania ko lory styczne go

powierzchni,

c. ocena realizacji prac konserwatorskich, w drodze komisji konserwatorskiej z udzialem

OWKZ, na etapie wykonywania oczyszczania kamieniarki (pkt.3 uzgodnionego

programu prac),

5. odnoSnie prac prry wystroju kamieniarskim budynku bramnego - elewacja frontowa

(czg56 II.A. niniejszego pozwolenia; pkt. VI programu prac opracowanego przez dr B.

Opillo, pkt.7.2.3. projektu konserwacji opracowanego przez dr B. Opillo, mgr inz. arch.

M. Wyczalkowskiego, mgr inZ. B. WojciechowskE):

a. przed realizacj4 pkt. 5 uzgodnionego programu prac tj. likwidacja spgkari wschodniego

naroznika bramy, przedstawienie OWKZ, celem uzgodnienia, sposobu realizacji

zabiegow konserwatorskich w zakresie usuniEcia wystgpuj4cych na obiekcie uszkodzeri;

b. ocena realizacji prac konserwatorskich, w drodze komisji konserwatorskiej z udzialem

OWKZ, na etapie wykonywania oczyszczatia kamieniarki (pkt.3 uzgodnionego

programu prac);

6. odnoSnie prac przy wystroju kamieniarskim budynku bramnego - portal bramy od

strony dziedzifica (czgS6 II.C. niniejszego pozwolenia; pkt. VI programu prac

opracowanego przez dr B. Opitto):

a. przed realizacjE pkt. 9, 10, 11 tj. opracowania estetycznego kamieniarki

i wykonania uzupelnieri wstawkami kamiennymi (taszlami) i zaprawami mineralnymi

(kitami), uszczeg6lowienie w drodze komisji konserwatorskiej z udzialem OWKZ

zakresu wykonania zabieg6w konserwatorskich, w oparciu o poglgbione rozpoznanie

stanu zachowania struktury materialu kamiennego i wt6mych uzupelnieri;

b. ocena realizacji prac konserwatorskich, w drodze komisji konsenn'atorskiej

z udzialem OWKZ, na etapie wykonywania oczyszczania kamieniarki (pkt.'l

uzgodnionego programu prac);

c. przed realizacj4 pkt. 13 uzgodnionego programu prac tj. rekonstrukcja \\'arsl1\1'

malarskiej r,r.tlach i na herbach, przedstawienie OWKZ, w celu uzgodnienia- projektu

rekonstrukcji w'arstw barwnych, w oparciu o relikty polichromii i przeka4' historl'czne:

8. prosadzenie dokumentacji przebiegu wskazanych \^' pozwoleniu prac. \r sposob

umozlisiajacl jednoznaczn1 identyfikacjg i dokladn4 lokalizacjg przestrzennq \\'sz)'stkich

l{laada inbrm*yina dotycz@ zas ad Wzlllttaza,rtia danydr osobowych dostepa jest na sfonie

hnDJ mnzoode.ol oraz w sietfibie Uzqdu.
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czynnosci, uzytych material6w oraz dokonanych odkry6, i przekazanie OWKZ

dokumentacji konserwatorskiej w terminie 3 miesigcy od zakohczenia prac.

Uzasadnienie
W dniu 05.03.2020 r. do Wojew6dzkiego Urzgdu Ochrony Zabytk6w w Opolu

wplyn4l wniosek Pani Barbary Wojciechowskiej, pelnomocnika Muzeum Piast6w SQskich

w Brzegu, (Pelnomocnictwo z dnia 11.11.2019 r.), w sprawie wydania pozwolenia

konserwatorskiego na prowadzenie prac konserwatorskich przy kamiennym wystroju Zatrtktt

Piast6w Sl4skich w Brzegu; gm. Brzeg. Przedmiotowy wystr6j, obejmujqcy dekoracjg

rzelbiarskq budynku bramnego z pos4gami ksigcia Jerzego II i jego Zony Barbary

Brandenburskiej oru z popiersiami Piast6w, dekoracjg rzeflbiarskq budynku bramnego

od strony dziedzifical wjazd do sieni oraz wystr6j kamienny zamku od strony dziedzihca,

w skrzydle wschodnim, poludniowym i zachodnim zamku: dekoracja kruzgank6w,

obramienia okienne i drzwiowe, portale, jest wpisany do rejestru zabytk6w wojew6dztwa

opolskiego pod numerami: Ks.B.t.l-203160 decyzj4 z dnia 30.12.1960 r., Ks.B.t.IY-6401t-
19176 decyzjq z dnia26.06.1976 r.;514158 z dria 15.11.1958 r. Z tego wzglgdu podlega

ochronie konserwatorskiej, vtyrulajqcej sig m.in. w koniecznoSci uzgadniania z wojew6dzkim

konserwatorem zabytk6w wszelkich czynnoSci faktycznych odnosz4cych sig do tego obiektu.

Ponadto w my51 art.4 pkt 1,2 ww. ustawy ochrona zabytk6w polega w szczeg6lnoSci

na podejmowaniu przez organy administracji publicznej dzialah maj4cych na celu

zapewnienie warunk6w prawnych, umo2liwiaj4cych trwale zachowanie zabytk6w oraz ich

zagospodarowanie i utrzymanie oraz zapobieganie zagroheniom mog4cym spowodowa6

uszczerbek dla ich wartoSci.

Niniejsze pozwolenie zostalo wydane na podstawie art.36 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nadzabytkami (tekst jednolity -DzU 22020,po2.282),

w oparciu o dane zawarte we wniosku. W nawiqzaniu do ust.3 przywolanego artykulu 36

ustawy zawarto w pozwoleniu warunki konserwatorskie nr 1-8, wprowadzone celem

zapobie2eniauszkodzeniulubzniszczeniuzabytku.
Ponadto w pkt. 4-6 zawarto warunki odnosz4ce sig do prowadzenia prac

konserwatorskich na poszczeg6lnych czgSciach kamieniarskiego wystroju zamku. We

wszystkich partiach kamieniarki okreSlono warunek oceny realizacji prac konserwatorskich

na etapie jej oczyszczartia. Ponadto w warunku nr 4 okreSlono dodatkowo w stosunku do

wystroju dziedziica zantkn, i2 naleiry przedstawi6 celem uzgodnienia, wytypowane ze

wzglgdu na negatywny wplyw na stan zachowania kamienia, przeznaczone do usunigcia

elementy metalowe. Dodatkowo zapisano, 2e przedrealizacjq prac dotycz4cych opracowania

estetycznego kamieniarki i wykonania uzupelnieri wstawkami kamiennymi i zaprawami

mineralnymi, naleiry uszczeg6l.owi6 w drodze komisji konserwatorskiej z udzialem OWKZ

zakres.wykonania zabiegow konserwatorskich w obrgbie oryginalnej i wt6rnej kamieniarki,

w oparciu o poglgbione rozpoznanie stanu zachowania struktury materialu kamiennego,

zwlaszcza w zakresie wymiany kamiennych uzupelnieri i ujednolicania kolorystycznego

powierzchni. W stosunku do prac konserwatorskich prowadzonych na elewacji frontowej

budynku bramnego zawarto warunek uzgodnienia sposobu likwidacji uszkodzeri we

wschodnim naro2niku bramy. OdnoSnie prac przy portalu od strony dziedzihca zapisano takZe

warunek dotyczqcy uszczegolowienia zakresu wykonania zabieg6w konserwatorskich
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dotycz1cych opracowania estetycznego kamieniarki i wykonania uzupelnieri wstawkami
kamiennymi i zaprawami mineralnymi, w oparciu o poglgbione rozpoznanie stanu

zachowania struktury materialu kamiennego i wt6rnych uzupelnien oraz warunek uzgodnienia
projektu rekonstrukcji warstw barwnych w tlach i na herbach, w oparciu o relikty polichromii
i przekary historyczne.

Powy2sze warunki zostaly wprowadzone w celu uzgodnienia postgpowania

konserwatorskiego najwlaSciwszego dla przywr6cenia pierwotnych walor6w historycznych
i artystycmych ww. zabytku.

Maj4c na uwadze, iz planowane prace konserwatorskie s4 zgodne z zasadatni ochrony

zabytk6w i sztuk4 konserwatorsk4, pozwolenie mohe by6 wydane.

St4d nalezalo orzecjak w sentencji.

Od decyzji niniejszej prrysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia (art.l27 $ I i 2 oraz art.l?9 $ I i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do

wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktriry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o5wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
(art.l27 a, $ I i 2 k.p.a.).

oPOl

Pouczenie:
Wnioskodawca (inwestor) i prowadzqcy prace (kieruj4cy robotami, wykonawca) zobowiqzani s4 do

przestrzegania zasad i warunk6w prowadzenia prac (rob6t, badan lub innych dzialan), wynikaj4cych z ustawy o
ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, w szczeg6lnoSci:

l) Wojew6dzki konserwator zabytk6w wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub
w spos6b odbiegaj4cy od zakresu i warunk6w okreSlonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne

dzialania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub wjego otoczeniu, anastgpnie wydaje decyzjg:

a) nakazuj4c4 przywr6cenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporz4dkowanie terenu, z okreSleniem

terminu wykonania tych czynnoSci, albo

b) zobowi4zuj4cq do uzyskania pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w na prowadzenie

wstzJmanych prac (rob6t, badari lub innych dzialarn) przy zabytku, albo
c) nakladaj4c4 obowipek podjgcia okreSlonych czynnoSci w celu doprowadzenia wykonywanych prac

(rob6t, badaf lub innych dzialait) prry zabytku do zgodnoSci z zakresem i warunkami okreSlonymi
w pozwoleniu, wskazuj4c termin wykonania tych czynnoSci.

Po wykonaniu obowi4zku, o kt6rym mowa pod lit. c), wojew6dzki konserwator zabytk6w wydaje pozwolenie na
wznowienie wstrrymanych prac (rob6t, badaf lub innych dzialafr) przy zabytku.
2) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w lub w spos6b

odbiegaj4cy od zakresu i warunk6w okreSlonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru
prace (roboty, badania lub inne dzialania), wojew6dzki konserwator zabytk6w wydaje decyzjg:

Klauzula informacyjna dotyczqca zasad przetwarzania danych osobowych dostqpnajest na stronie
htto://wuozooole.ol oraz w siedzibie Urzgdu.
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ta) nakazuj4c4 przywr6cenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzEdkowanie terenu, okreSlaj4c termin
wykonania tych czynnoSci, albo

b) zobowi4zujqc4 do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany spos6b i w okreSlonym
terminie.

3) Osoba, kt6ra dopuScila sig naruszenia przepis6w o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone
w pozwoleniu, jest obowiqzatana sw6j koszt wykona6 czynnoSci nakazane w decyzji, o kt6rej mowa w punkcie
l) Iit. a) i c) oraz w punkcie 2).

4) Wykonawca jest zobowi4zany niezwlocznie zawiadomid OWI{L o wszelkich zagro2eniach lub nowych
okolicznoSciach ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, kt6re mog4 miei wplyw na
stan zachowania zabytku. W takich przypadkach WKZ jest zobowiqzany wydai wykonawcy odpowiednie
zalecenia w terminie nie p6miejszym nil 7 dni od dnia przyjgcia zawiadomienia, mo2e r6wnie2 wydane
pozwolenie zmienii lub je cofn46.

5) Art. 107d.

1. Kto bez pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w podejmuje dzialania, o kt6rych mowa
w art.36 ust. I pkt 1-5, podlega karze pienig2nej w wysokosci od 500 do 500 000 zl.
2. Kto podejmuje dzialania, o kt6rych mowa w art. 36 ust. I pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub
warunkami okreSlonymi w pozwoleniu wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w, podlega karze pienigznej
w wysokoSci od 500 do 500 000 zt.
5. Karg pienigZnq, o kttirej mowa w ust. 1-2, naklada w drodze decyzji organ ochrony zabytk6w, kt6ry
wydal pozwolenie b4dZ byl wlaSciwy do wydania pozwolenia.

Otrzym uj e za zw rotnym potwierdzeniem odbio ru :

,/ Pani Barbara Wojciechowska

ul. Wierzbowa 1615

49-304 Brzeg
o W zal1czniku nr 1: uzgodniony przez OWKZ program prac
o W zal4czniku nr 2: uzgodniony przez OWKZ projekt konserwacji

aa AM
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