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PozwoLBNIE Nr 238ó
Małopolskiego Woj ewódzkiego Konserwato ra Zabytków
naprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlarrych przy
wpisanym do rejestru zabytków

7;1bytl{Ju

Na podstawie art. 104 $ 1 ustawy z dria'l4 czerwga l9ó0 roku Kodeks postęowania administacyjnego (tekst
jednolity Dz.U.2017 r. poz. 1257) atakłżęart' 36 ust. l pkt l, art. 89 pkt2 i ań. 92 ust. 4,5,5a,
e
ai. sla
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ocbronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 roku poz. 2187
z
późn. m.) atakae $ 3 i $ 12 Roryorządzenta Ministra Kultury jDziędzictwaNarodowego z dnia2 sierpnia
20l8
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badarń konserwatorskichprzy zabytku

ori

vpisanyn'r do rejestru zabytkow albo na Listę Skarbów Dziędzictwa oraz robót uuaowlanyĄ taaan
architektonicnrych i innych działań przy zabytku wpisanpl do rejestru zabytków, a takżę badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609)'
po rozpatrzeniu vyniosku z dnia: 03.10.2018 r. (data wpływu: 04.10.2018 r.,l.dz' 2882
złożonego przezz Pocztę Polską S.A. Pion Infrastruktury obszar operacyjny ds. Nieruchomości w
Krakowie, ul. Prokocimska6,30-900 Kraków, na podstawie Pehromocnictwaz dnia 0l lutego 2017 r.
udzielonego ptzez Pana Andrzeja Sąmńskiego Zastęcę D1łektora Zarządzającegó Pionem
Infrastruktury ds. Zarządzatna Nieruchomościami, działając w imieniu PoczĘ Polskiej sA. ;siedzibą w
Warszawie, ul. Rodziny Hisąpańskich 8, 00-940 Warszawa

Kierownik Delegafuryw Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu ochrony Z'abytków w Krakowie pozwala
wnioskodawcy na przeprowadzanie prac konserwatorskich elementów fasady i drzwi wejściowych do
budynku PoczĘ Polskiej prry ul. Mickiewicza ó,33-100 Tarnów
I. W zalcresie: konserwacja stolarki drzwi wejściowych,kamiennego porta1u, okładziny kamiennej oraz

IL

mrrrowanego ościeża.

Zgodnie z progralgl'elm pt.: ,, Program prac konserwatorskich stolarki drzwiowej i portalu kamiennego
wrazz ościeżemi okładzinąkamiennąśrodkowej częścifasadybudynku PoczĘ rolśkiejw Tamowie'i_
Kraków wrzesień 2078 r., autorstwa Pani dr Magdaleny Szymanskiej

III. Termin ważnościpozwolenia: 30.06.2019 r.

IV.Do pozuro7erua dołącza się jako lntegralnączęść:programyprac konserwatorskich jw'
V.

l. Ąodnie z arL 37a powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 Iipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami pracami konserwatorskimio pracami restauratorskimi lub badaniami
konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytl<ach wpisanych do rejestru kieruje lub samodzielnie
wykonuje osoba, która ukońcryła sfudia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w
zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po roz1roczęciu
sfudiów drugiego stopnia lub zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskión pi",
co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza
muzeum będącego insĘtucją kultury lub zaliczanych do jednej z|<ategorii, o których mowa w art.
14a ust.2.

2.

Wnioskodawca zobołuązany jest do pisemnego przekazarua właściwemuWojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków nie pózrriej niż w terminie 14 dni ptzed dniem rozpoczęcia prac

konserwatorskich, a w toku tych prac na 14 dni przed dokonaniem nrńarty osoby, o któĄ
- imienia, nazwiska i adresu osoby samodzielnie wykonującej lub kierującej nin' pracami-

-

dokumentów potwierdzdjących spełnianie przez te osoby wymagań,

powołanej na wstęie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabykami
_

oświadczeniaosoby, o

wykonywania nin. prac.

o których

w pkt

-o*u

mov/a

w

art. 37a

lrtóĘ mowa w pkt. l, o prĄęiu przez tę osobę obowiązku kierowania

3. Wnioskoda'wca zobolilązarry jest do pisemnego zawiadomienia
Konserwatora Zabytków - Delegatura w Tarnowie o terminie
konserwatorskich z 7-dniowym wprzedzeniem.
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Wnioskodawca zoboitry,any;"si ao niemłłocznegozawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków - Delegatura w Tamowie o zagrożeniacb lub nowych okolicznościach
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich, prac fęstarrratorskich (a nie przewidzianych w
uzgodnionym zakresie), mogących mieć wpĘw naprzYęty zakres i termin realizacji'
5. Wnioskodawca zobowiązany jest dostuczyc Małopolskiego Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków _ Delegatura w Tarnowie do celów archiwalnych w terminie do trzech miesięcy od odebrania
prac konserwatorskich jednego egzentplarza dokumentacji powykonawczej opracowanej przez osoby
odpowiedzialne zarykonalie odpowiednio prac konserwatorskich, obrazującej przebieg prac, zaiterającej
opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfrkację i dokładną lokalizację przestrzer1ną
wszystkich czynności,uzytych mateńałów oraz dokonanych odkryó oraz zawierającej określenie sposobu
postęowania z zabytkiem po zakoilczeriu wskazanym w pozwoleniu prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i robót budowlanych. Drugr agzemplarz dokumentacji będzie w posiadaniu właściciela
Zabytku (lub jego

uĄltkownika).

!

UZASADNIENIE
prawną
do zajęcia stanowiska konserwatorskiego w niniejsąm postęowaniu
Podstawą
jest
fakt, 1ż budynek Poczty Polskiej przy ul. Mickiewicza 6 w Tarnowie jest
administracyjnym

zlokalizowany na obszarzę zabytkowego układu urbanistycznego miasta Tamowa, wpisanego do rejestru
zabytków decyzją z dnia 12.04.1976 r. pod numefem A-86, oraz ftguruje w wojewódzJ<iej i grrunnej
ewidencji zabytków.
Wnioskiem z dnia 03.10.2018 r. Poczta Polska S.A. Pion Infrastnrktury Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomościw Krakowie wysĘliła o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prace konserwatorskie
elementów fasady i drzaĄ/i wejściowych budynku poczty przaul' Mackiewicza 6 w Tamowie. Wniosek pod
wzgJerdan formalnym jest komplefiry, a prze'dłożony do uzgodnienia program prac konserwatorskich
autorstwa Pani dr Magdaleny Szymanskiej jest merytorycznie poprawny.
Mając na u'wadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

a nastęnie pozwolenie możę zostać
cofirięte lub zmienione na podstawie art 47 ustawy z dnia 23 ltpoa 2o03 roku o ocbronię zabytków i opiece nad
zabytkami.
I.

Postęowanie w sprawie wydanego pozwolenia możę zostać wznowione,

II. Wojewódzki Urząd ochrony Z'abytków w Krakowie - Delegatura w Tarnowię, może zarządzić uzupełnienie lub zmianę zakresu i sposobu prowadzenia prac jeżeti:
1. prace nie są prowadzone prawidłowo, zgodnie z warunkami okreśIonymi w pozwoleniu i innyml
szczeg(ńowymi przepisami doĘczącymi ochrony zabytków;
2. ujawniono okoliczności, które mogą mieć maczenię dla zabytku.
III' Stwierdzenie, że prace prowadzone są niezgodnie z przy1ęĘm zakręsem lub vykonywane nieprawidłowo
spowoduje zarządzenie - na podstawię art. 43 i 45 powołanej na wstęie ustawy z dnja 23 lipca 2003 roku o
ocbronie zabytków i opiece nadzabytkami:
1. wsuzlmania prowadzonych prac;

2.

usunięcia na koszt wykonawcy eaistniaĘch nieprawidłowości.
IV. w myślart. 36 ust. 8 powołanej na wstęie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
niniejsze pozwolenie nie młalnia z obowią7ku uzyskania pozwolenia na budowę albo
nad zabytkami
zgloszenia _ w przrypadkach określonych przepisami Prarłra budowlanego.
VI. od ninięj52ęj decyzji na podstawie art. 72'7, art. 129 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, sfuży
odwołanie do Ministra Kultury _ Generalnego Konserwatora Zabytków' ul. Krakowskie Przedmieście 15ll7,00-

-

ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura w
dni od dnia doręczenia pozu,otenia

stronie. fl''

Ł"'

15' 33-100 Tamów) w terminię
,ll

14

.-

.dI .l

Wniesiono opłatę skarbowąw wysokości82 zł

oraz 17 zł za pełnomocnictwo.
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Otrz.vmuja:

1.

2.

Pocxa Polska S.A' Pion Infrastruktury Obszar operacy1'ny ds' Nieruchomościw Krakowie
ul' Prokocimska 6, 30-900 Kraków + 2 egz. progrwmu
Na + 1 egz. programów
Wobec niezaskarżenia

Do wiadomości:
7

Z

A

l.

PocztaPolska S.A' Piot Infrastnrktury ds. Zarządzania Ni
8' 00-e40 warszawa
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niniejszej decyzji

tanciwienia) tł'czasie i trybie ustawowo
idzianym stz.Ia(o) się ona(o) ostateczna(e)
ocna(e) z dniem
ega wykonaniu.
'larnÓw, dnia
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