
z dnia 1.4 czerwc 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
Itary r Dzledzictwa Narodowego z dni^ 2 steryila 2018 r. w sprawie

serwatorskich przy zabytkt wpisanym do rejestru zabytk6w albo na Liste
Skarb6w Dziedzictwa -" -o[j.:1i;]Xf.n, badad architek."r7,Tr;ri;;;n orr^r^o ptzy zabytkr wpisanym do rejestru zabytk6w,

p ,,LOKUM'I czyka9,11-200 Bartoszyce

1 Jtar4tilskiegip

o wydanie: pozwolenia na roboty bud{wlane pny zabytkupolegejqce na wykonaniu wewngtrznej instalacji c.o. i cieplej wody
h
mi:

pelnoruocniclwo

DZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
ldziela, pozwolenia naw/w roboty budowlane

zaktes i spos6b prowadzenia w/'w rop6t budowlanych: jak we wniosku
termin wa2no5ci pozwolenia: 31.12.2Q2k.

z ewentualn4 dekoracj4 malarskf na }Jatce schodowej, a potwierdzenie tego faktu powinno wynika6 zkotfrontzcji'' birda6, konsetwatorskich (po4uolenie na badania konrenuatorskie nale\y u4nka,i prq.ed ropocqgcienbPctan konserwatorsklch (jbo<wl/ente na badann konrenuatorskte nale4t u4nkai pr<.ed r|Q1c<enen

b. tdlikty wystroju malarskiego taIeLy pxzewidziei ich pelne i szczeg6lowe badanta
o\va( ptogram niezbgdnych zabezpreczei, bezwzqlEdneqo zachowaria w stanie

arciu o stosowne poz nie na prace konserwatorskie

c. lad6w historyczflego owe:1 ftzeba przetmdztet
robotach i dokumen

WARUNKI POZWOLENIA

rozpoczgcia wlar(ciwych rotr6t ludowlanych po pnekazaniw do W-KZ informacji o braku kolizji planowanej instalacji

d

b) dokument6wpotwietdzaj4cyclp spelniatieprzez tg osobg wytnzgai, o kt6rych mowa w lfi.37c ustawy,
ku kierowania robotami budowlanvmi albo wvkonvwania

NIENIE
niniejsze pozwolenie w calo(ci uwzglgdnia 24danie strony.

zenie
ie do Ministra Klltlry rDzredzictwa jrlarodowego, kt6re nale2y z\.oiy(
e w tetminie 14 dni od daLy otrzymania niniejszej decyzjt, zgodnte z ott.

do wniesienia odwolania strofla mo2e zrzec sig prawa do wniesienia
za( z dnien' dotgczenia organowi administracji publicznej ofwiadczerua
postEpowcnia, decyzjr staje sig ostateczna i prawomocna.
plprem terminu do wniesienia odwolania, je2eli jest zgodna z 2qdantem
nia odwolania.
ej, kt6ry wydal decyzjE w pierwszej instancji, stwierdza jej wygafuigcie,
okreSlonego warunku, a strona nie dopelnila tego warunku.
iznowiofle, a nastgpnie pozwolenie moze zosta(, cofnigte lub zmienione

olenia mog4 zosta6 wstrzymane w tazie stwierdzenia wykony'wania ich
zgodnie zatt.43 ustawy o ochronie zabytk6w t opiece nad zabytkamt

mr\e dzialanra, o kt6rych mowa w art, 36 ust. 1 pkt 1-5 tej2e ustawy,
, podlega karze pientqinei w wysoko6ci od 500 do 500 000 zl.
da 2006r. o oplade skarbowel 0j. D<U <201 9r. po7, / 000 ypiin. rytianani)
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