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WUOZ-ZZ.5142.44.2020.ESO Łódź, 20.08.2020

POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Na postawie przepisów art. 6, ust. l, pkt l, lit. g; art. 7, pkt l; art. 36, ust. l, pkt l; art
37c; art. 89, pkt 2; art.91, ust. 4, pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2020 póz. 282, ze zmianami) w związku z § 13
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.
U. z 2018 r. póz. 1609), w trybie art. 104 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia
14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., póz. 256 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
1.06.2020 r. (data wpływu 2.06.2020 r.) Powiat Łódzki Wschodni - Zarząd Powiatu
Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź,
reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krystiana Kowalskiego - Drogowe Biuro
Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 w sprawie wydania pozwolenia
na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru - Parku
w Kruszowie, obejmujących przebudowę drogi powiatowej nr 3313 E w zakresie przebudowa
chodnika w drodze powiatowej nr 3313 E (działki nr ewid 241/5, 241/3, 135/1, 134/2, 249,
134/3 obręb Kruszów) w Kmszowie zgodnie z załączonym projektem budowlanym
opracowanym przez mgr inż. Krystiana Kowalskiego.

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
ORZEKA

l. Pozwolić Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu - Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru - Parku
w Kruszowie, grn. Tuszyn, działka nr ewid. 135/1, 134/2, 134/3 obręb Kruszów,
obejmujących przebudowę drogi powiatowej nr 3313 E w zakresie przebudowa chodnika
w drodze powiatowej m-3313 Ew Kruszowie zgodnie z załączonym projektem budowlanym
opracowanym przez mgr inż. Krystiana Kowalskiego.
2. Umorzyć postępowanie dla działek nr ewid. 241/5, 241/3 i 249.
3. Termin ważności pozwolenia do 30 grudnia 2022 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje pod warunkami (zgodnie z rozporządzeniem
§13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
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l. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywanie nadzoru inwestorskiego osobie
posiadającej wymagania, o któtych mowa w art. 37c usta\\y o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.

2. zachowania w miejscach zbliżeń do drzew szczególnej ostrożności,
3. prowadzenia robót ziemnych w pobliżu drzew ręcznie i w sposób ograniczający

możliwość wystąpienia uszkodzeń trwałych;
4. poruszania się pojazdów mechanicznych wyłącznie w niezbędnym zakresie, w śladzie

istniejących utwardzonych alejek parkowych;
5. nieskładowania w strefie korzeniowej drzew materiałów budowlanych;
6. przekazania Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków imienia, nazwiska

i adresu tej osoby wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę
kwalifikacji nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót
budowlanych.

7. przekazania oświadczenia osoby o przyjęciu obowiązku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego nie później niż w terminie
14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych.

8. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach
lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu robót budowlanych;

9. w przypadku wystąpienia konieczności podjąć inne działania, które zapobiegną
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 1.06.2020 r. (data wpływu 2.06.2020 r.) Powiat Łódzki Wschodni
przez pełnomocnika Pana Krystiania Kowalskiego, wystąpił do Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru - parku w Kruszowie, obejmujących
przebudowę drogi powiatowej nr 3313 E w zakresie przebudowa chodnika w drodze
powiatowej nr 3313 E w Kruszowie na działkach nr ewid. 241/5, 241/3, 135/1, 134/2, 249,
134/3 obręb Kruszów gmina Tuszyn zgodnie z załączonym projektem budowlanym
opracowanym przez mgr inż. Krystiana Kowalskiego.

Park w Kruszowie grn. Tuszyn, działki nr ewid. 135/1, 134/2, 134/3 obręb Kruszów
grn. Tuszyn podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod
nrA/276 decyzją z dnia 28.04.2016 r.

Działki nr ewid 241/5, 241/3 i 249 nie są objęte wpisem do rejestru zabytków dlatego
nie podlegają ochronie konserwatorskiej, a postępowanie wobec nich zostaje umorzone.

Zgodnie z art. 36 ust l pkt. l Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 roku, póz. 282, ze zmianami) pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru.

Prace będą polegały na przebudowie drogi powiatowej nr 3313 E w zakresie
przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313 E w Kruszowie na działkach nr ewid.
135/1, 134/2, 134/3 obręb Kruszów gmina Tuszyn.

Planowane prace polegające na przebudowie chodników, przepustów i elementów
drogowych pozytywnie wpłyną na możliwości komunikacyjne i znacznie zwiększą
bezpieczeństwo pieszych. Prace budowlane nie będą miały negatywnego 1wty'^T^> nn &i ^ ^ «.
na zabytkowy charakter założenia. Parku w Kruszowie. L 4.U u u n
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pracami nakładają na właściciela obiektu zabytkowego obowiązek uzyskania pozwolenia
na ich wykonanie od wojewódzkiego konsenv'atora zabytków, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

l. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
(art. 127 §2; art. 129 § l i 2 Kpa).

2. Wojewódzki konserwator zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli decyzja została
wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku,
a strona nie dopełniła tego warunku (art. 162 § l pkt2 Kpa).

3. Wojewódzki konserwator zabytków uchyli decyzję jeżeli została ona wydana
z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności
w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 Kpa).

4. Obowiązki nałożone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegają egzekucji
w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tj. Dz. U. z 2019 r. póz. 1438) w trybie właściwym dla egzekucji

^ ) obowiązków o charakterze niepieniężnym (możliwe jest nałożenie grzywny w celu
przymuszenia).

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § l i 2 Kpa).

6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa
do wniesienia odwołania (art. 130 a § 4 Kpa).

7. Otrzymane pozwolenie - administracyjna decyzja konserwatorska - na prowadzenie robót
budowlanych przy zabytku, nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia, a także z uzyskania zezwoleń wymaganych innymi przepisami
szczegółowymi.

8. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, cofnięte lub
zmienione w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót określonych
w pozwoleniu, wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić
do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami), f

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3.
ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku

2 up. ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Marek\Starosta
Naczelnik Wydziału

Założeń Zieleni

^AZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Otrzymują (pozwolenie, projekt):
l,) Powiat Łódzki Wschodni - Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Lodzi

przez pełnomocnika Pana Krystiana Kowalskiego ul. Anny Jagiellonki 2 m. 5, 92-414 Łódź
2. a/a

Sprawę prowadzi: Ewa Sokołowska insp. ochrony zabytków nieruchomych, ds. założeń zieleni
tel. 42 63178 90, e-mail e.sokQ,lp)v^@}%9&[']o^§^iilskl lVoje;.ua;,~i '-i ^ Ochrony Zabytków w lodzi
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