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Wspólnota Mieszkaniowa
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11-200 Bartoszyce

Sz. P. Bar~Zdzieblo
Ul. St~zfnskiego 6/611-200 Bartoszyce/

Dotyczy: : wniosku o wydanie zalecen konserwatorskich zwiazanych z wymiana drzwi przednich

tylnych, zamontowanie domofonu oraz gruntowna renowacja elewacji budynku przy

ul. Starzynskiego 6 w Bartoszycach.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.11.2011r. (data wplywu: 02.12.2011r.) uzupelniony 20.12.2011r.,

w sprawie j. w., w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami (D::;: u. Z 2003 r. Nr 162, poZ. 1568 Z pdZn. zm.), Warminsko-Mazurski Wojewódzki

Konserwator Zabytków wydaje wstepne zalecenia konserwatorskie, które nalezy uwzglednic w dalszym

postepowaniu:

l. Budynek polozony przy ul. Starzynskiego 6 (d. ul. Hanki Sawickiej) w Bartoszycach objety jest prawna

ochrona konserwatorska, w oparciu o art. 7 pkt l ustawy z dnia 23 lipca 2003r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (D::;: U. Z 2003r., Nr 162, po::;: 1568 ze zm.),

na podstawie decyzji WKZ z dnia 01.12.1986r. wpisujacej obiekt do rejestru zabytków nieruchomych.

Ze wzgledu na ochrone prawna w/w budynku na podstawie wpisu do rejestru zabytków woj. warminsko

mazurskiego, prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, wykonywanie

badan konserwatorskich, umieszczenie na zabytku urzadzen technicznych oraz podejmowanie innych

dzialan, które moglyby prowadzic do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do

rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 36 list. 1 pkt

1, 3, 10 i 11 oraz art. 89 list. 2 IIstau:y Z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie za!rytków i opiece nad za!rytkami (Dt u.
nr 162,po::;:1568 ze zm.).

2. Przed przystapieniem do remontu elewacji nalezy przeprowadzic badania konserwatorskie wypraw

tynkarskich oraz kolorystyki elewacji. Uwzgledniajac wyniki badan konserwatorskich trzeba opracowac

program prac konserwatorskich. Zgodnie z art. 3 pkt 9 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami, badania konserwatorskie to dzialania majace na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku,

ustalenie uzytych do jego wykonania materialów i zastosowanych technologii, okreslenie stanu zachowania

tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jesli istnieje taka

potrzeba, równiez programu prac restauratorskich.

\V programie prac konserwatorskich nalezy okreslic w sposób szczególowy i jednoznaczny zakres

inwestycji, sposób jej prowadzenia oraz rodzaj materialów budowlanych i konserwatorskich przewidzianych

do wykorzystania. Materialy budowlane i konserwatorskie nalezy dostosowac do substancji zabytkowej pod

wzgledem skladu i wlasciwosci, czyli przyjac na podstawie wyników badan konserwatorskich. W programie

prac konserwatorskich nalezy przewidziec zachowanie i wyeksponowanie w jak najwiekszym stopniu

oryginalnej substancji zabytkowej. Na prowadzenie badan konserwatorskich nalezy uzyskac odrebne
pozwolenie W-M WKZ.



3. W odniesieniu do montazu domofonu na elewacji budynku, nalezy sporzadzic projekt urnieszczenia na

zabytku urzadzenia technicznego, w którym jednoznacznie bedzie pokazana ingerencja w substancje
zabytkow~ uzyte materialy oraz wizualizacja urzadzenia.

4. Ze stanowiska konserwatorskiego nalezy sklaniac sie w kierunku renowacji istniejacej historycznej stolarki

drzwiowej, a nie jej wymiany na nowa. Jednak w przypadku zlego stanu stolarki. który uniemozliwia jej

dalsza eksploatacje. dopuszcza sie wykonanie nowej drewnianei. w calosci na wzór stolarki historycznej

(ksztalt. proporcje. podzialy. material wykonania) w oparciu o wykonana inwentaryzacje rysunkowa

pomIarowa.
W inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej zabytkowej stolarki otworowej stosuje sie skale 1:10 oraz

1:1. Przedstawiajac wszystkie typy wystepujacych okien, ze wskazaniem miejsca ich osadzenia. Nalezy

odwzorowac nastepujace elementy:

a) widok od zewnatrz w skali 1:1O

b) widok od wewnatrz w skali 1:10

c) przekrój poziomy w skali 1:10 oraz 1:1
d) prze krój pionowy w skali 1:10 oraz 1:1

e) opracowanie snycerskie - detal oraz okucia w skali 1:1
\'(1 widokach nalezy wrysowac opracowanie snycerskie oraz okucia. W przekrojach nalezy pokazac pelne

grubosci murów, w których osadzone sa stolarki. Na przekroju poziomym winna byc wyjasniona zasada
otwierania skrzydel. W skali 1:1 nalezy odwzorowac przekroje poziomy i pionowy, które powinny byc

szczególowym opracowaniem przekrojów 1:10 wyjasniajacym forme i konstrukcje poszczególnych
elementów i ich polaczen. W skali 1:1 nalezy rysowac tez wszystkie detale plastyczne, które szczególowo

nie mogly byc pokazane na przekrojach, np.: zwienczenie listwy przymykowej, slemie· Ponadto w skali 1:1

musza byc odwzorowane wszystkie typy okuc, które nalezy rysowac w trzech rzutach: widok z przodu, z

góry, z boku. Integralna czescia inwentaryzacji konserwatorskiej stanowi serwis fotograficzny w kolorze,
wykonany w formie trwalej - w postaci odbitek fotograficznych (pozytywów). Inwentaryzacje nalezy zlozyc
do tut. Urzedu.

5. Podczas prac remomowo-budowlanych, konserwatorskich i montazowych przy budynku historycznym

obowiazuje zasada kontynuacji tradycyjnych materialów i technologii, charakterystycznych dla okresu

powstania obiektu, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy podporzadkowac zasadzie maksymalnej
ochrony pierwotnej substancji oraz zachowaniu w jak najwiekszym stopniu oryginalnych elementów

architektonicznych budynku.

Pouczenie

Tryb i sposób wydawania pozwolen, w tym szczególowych wymagan, jakim powinien odpowiadac wniosek
i pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, badan konserwatorskich, robót budowlanych,
montaz urzadzen technicznych oraz innych dzialan, które moglyby prowadzic do naruszenia substancji lub zmiany
wygladu zbytku wpisanego do rejestru zabytków, okresla rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badan archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987)

Formularze wniosków na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków mozna znalezc na stronie
internetowej tut. Urzedu tj. \vww.bip.wuoz.olsztyn.pl
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