DoLNośLĄsKI
WoJEWÓDZK|
K0NsERWAToR
zABYTKÓW

WeWR0cŁAWlU
e l e g a t uwr aJ e l e n i

tze

58.500
Gón'ul.|.gol|aje23
Je|enia

&Ł

t(o'l) '52ó8ó5.7ó7
ó] 85

ZN.5|4f.7€

L. dz. 678

.zolz.ls

Pozwolenie

woror-igOrubikon.pl

JeleniaGóra 2l. 0f. f0|2 r.

(ąs/4z
"
,
na prowadzenie prac i robót przy zabytku
DECYZJA

Na podstawie ań. 89 pkt 2, art. 92 ust' 6' art' 36' ust. l pkt l l ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochroniezabyków iopiece nad zabytkami(Dz.U.Nr |62poz, 1568zpóźn, zm.), $ l5 ust. l
_ 3 rozporządzelria Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskiclr, robót budow|anych, badań konserwatorskiclr, badari
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badari archeologicznych (Dz. U. Nr I 65, poz. 987) orv art. 104 ustawy z dnia l4 czerwca 1960r.
- kodeks postępowaniaadrninistracyjnego
(tekstjednolity z f000 r' Dz. U. Nr 98, poz.|071 z
póżn' zm.)
po rozpatrzeniuwniosku z dnia 13. 02. 2012 roku (data wpłyralu:|f' 0z. z0|f)' zgłoszonego
przez ks. Edwina Pecha, proboszcza parafii ewangelicko - augsburskiej WANG w Karpaczu,
posiaddjącejtytuł prawny do korzystania z nieruchomości,o udzielenie pozwolenia na restaurację
fontanny oraz wymianę starych i wykonanie nowych punktów oświetleniowych na terenie
kompleksu kościołaWANG, chronionych prawnie przez wpis do rejestru zab1'tków pod nr

11' 12.1958(kościół)
orazNI364l6&7/Izdn.06'
07. 1981(cmentarz),
A/13651495zdn.
oraz po ocenie danych przedstawionychwe wniosku:

udzielam pozrvolenia
parafii ewangelicko - augsburskiej WANG w Karpaczu, na wykonanie następującychprac:
l ' na restaurację fontanny oraz wymianę starych i wykonanie nowych punktów
oświetlerriowych
na tereniekompleksukościoła
WANG.
w zakresie zgodnym z opisem prac przedstawionymwe wniosku.
Ważnośćpozwolenia wygasa wraz z wygaśnięciemważnościdecyzji pozwo|enia na budowę.
Pozwo|enie udziela się z zastrzeżeniem' że:
1. o rozpoczęciu i zakończeniu prac na|eĄ zawiadomić wojewódzkiego konserwatora
Zab}tków na 7 dni przed zalnierzonyrrlterminem rozpoczęcia l zakoliczenia prac, wraz z
zawiadomieniem o rozpoczęcit'lprac należypodać osobę kierownika budowy.
2. Pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu,
rlowych okoliczności, które mogą mieć wptyw na zakres prowadzenia wskazalrych l'
pozwoleniu prac i robót,
3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić konserwatora o wszelkich
zagrożeniach lub nowyclr okolicznościachujawnionych w trakcie prowadzonych prac
konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku, które mogą mieó wpływ na stan

Zachowania zabytku. Konserwator moź.e,jeżeli jest to uzasadnione powyższymi
zagrożzeniami
lub okolicznościami,vr'ydanezezwolenie znienić lub cofnąć.
4. Konserwator tczestniczy w odbiorach prac przy zabytku, o obiorze prac nale{
powiadomić orgarrkonserwatorski,co najmniej 14 dni przed zamierzon}tn odbiorem.

UZASADMENIE
KoŚciół Wang w Karpaczu oraz Znajdu;ący
się przy nim cmerrtarzsą wpisane do Ęestru
zabytkówpod nr A/1365/495z dn. 11. 12. 1958(kościół)
orazNI364l687lJ z dn' 06' 07
(cmentarz).
1981
Planowane do wykonania prace' prry uwzględnieniu uwag zawaĄch w niniejszej decyzji są
zgodne z zasadami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W zwią7ku z tym na|eżnłoorzec
jak wyżej '
Pouczenie:
1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboĘ budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy
zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania
archeologiczne podlega karze grrywny (art.Il7 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami).
2. Do kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego mogą byó
zatrudnione osoby, które posiadają uprawnienia budowlane okeślone przepisami Prawa

budowlanego.
3. od niniejsĄ decyzji słuĘ prawo odwołania do Ministra Ku|tury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moir4 pośrednictwemw terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
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Pobrano oplatęskarbowe:UŹS.
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(za zwrotnympotwierdzeniem
oFzyTują stronypostępowania
odbioru):
_
(/ 1. ) Parafiaewangelicko augsburska
WANG, ul' Na Snieżkę8, 58-540Karpacz
Dó.rłłńdomości:
L a,/aJS

