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Dotycz:y: BUDYNKU PRZY uL, K0PERNIKA I1 w gRRroszYCAcH

Zgodnie zart.27, Ustawy z dnia 23 liprca 2003 r. rr ochronie zabytkdw iopiece nad zabytkami(Dz. U

z 20113 r.]rur tgZ, poz" 1568 z zm), wobec braku bardziej precyzyjnego okre$lenia planowanych prae w

rama6fr pzedimiotowej inwestycji pod ww. adresem WARMIN-SKO-MAZURSKI WOJEWODZKI

KONSERWATC;R ZABVTKOW infarmuje, rz wydaje nastqpujqce wstepne warunki konserwatorskie dla

planowanych zemierzeri, kt6re obligatoryjnie powinny byi; dopelnione

1. dla prac polegajqcych na wzmoenieniu fundamentow nale2y opracowaC projekt iechniczny

oparty o ekspertyzq (orzeczenle) geotechniczne,
2 analogicenie pastqE:owai w przypadku kon*trukcylnego wzmocnienia $cian - o ile

,,xtamrowanie budynkrr'' wg Waszego pisma dotyczy tej problematyki'

3 remont wigiby dachowej poprowadzony' byf powinien w oparciu o projekt techniczny
przygotowany na podstawie irrwentaryzaqi rysunkowo pomiarowei Qraz orzeczenia o stanie

technicznYm wieZbY;
4. ponlewaz rowniez zakres remcrntu klatki schodowej nie jest cprecyzowany, naleZy

przewicizieC przygotowanie programu opartego na badaniach konsenuatorskich, kt6re
powinny okresiie strukturg oryginalnych wypraw, sklad zapraw i kolorystykq poszczegdlnych

nawarslwien - zafowno: 6eian, detslu architektonicznego 1ak i stolarki otwcrowej, Badania

nale2y powierzyc dyplonrerwarrernil konserwatorowi o stosownel specjatno$ci;
5 analogicznie postqpowac fialezy w przypadku remontu elewacli:
6. opiniule negatywnie sposob ocieplenia elewacli w technologii przez Was przedstawionel

\Marunkiem podstawowym poprawienia sianu technicznego budynku jest jego zabezpieezenie przed

pzeniltaniem w6d opadowylfr Wobec powyZszego w pierusze.j kolelnosci nalezy wykonad remont dachu, w

i<tOrym nale2y przewidzied remonty wiqzby dachowej, poszycia olacenia w stopniu niezbqdnym -- w tym

zabizprieczenie biobdjeze i pzeciwogniowe; uzupeinienie lub wymianp pokrycla - w tym pzypadRu

obowielzuje zasada powrotu do pokrycia historycznego Poprawienie warunk6w termicznych budynku

doputs::czalne jest poprzez docieplenie ocl wewnqtrz polaci dachowych iub wprowadzenre okien nowyeh o

lepuryr:h parametrach telmoizolacyjnych - w przypad u gdy stan techniczny okien oryginalnych nie pozwala

na dials;ze ich u2ytkowanie.
. Poniewaz przedmiotowY budYnek

,n"|ff," siq na terenie objqtyrn ochronq prawnq poprzez wpis do rejestru zabytkow woiew6dztwa

warnriiist<o-rirazurskiego pod nr A- 1/O decyzjq Wt{Z z* dnia 31 grudnia 1953 roku; ponadto objqty jest

indytvitjualna ochronq pravJnE poprzez wpis do rejestru zabytk0w wojewodzhva warmifisko-mazurskiego pod

nr R- t+gelo decyzjq WKZ z dnia 30 grudnia 1986 roku, wszelkie prace tam przeprowadzane (w tym

badarnia konserwatorskie), zgodnie z art. 36 wyzej przywolanej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytk5w i opiece nad zabytkarni, wyneqaiq uzltEkania pozwolenia 
-Warminsko-Mazurskiego

Wojetwddzkiego Konserwatora Zabytkow Warunki uzyskania wiv, pozwolenia, zawartoSc wniosku oraz

t<witifttmcle wykonawcow okre5lone zostaly w stnsownych zapisach Rozporzqdzenia Ministra KuLtury z dnia
g czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac kcnsetwatorskich, restauratorskich robot budowlanych,

baderft konsenrvatorskieiq' i architektonicznych a takze innych dzialan pzy zabytku wpisanym do rejestru

zabytk6w oraz badan archeologicznych 1 poszukrwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchontych (Dz. U.

g4.i56.iO7g z dnia 30 czerwca ZoA4 r.) Wobec powyzszego W-MWKZ inforrnuje, 2e nalezy wniosek o

wydanie pozwolenia na powyzsze deialanta Ltzupelntc o
a) uwtERZyTELNtoNy DOKUMENT pcrTWtERD \JAcy pRAWo Wrutcsxopewcv Do DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA:

b) . PROJEKTY TECHNfczNE;
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d) oKRESLENIE PRZEWIDWVANEGC) TERM1NU FROWADZENlA P 
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