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ZespółOpieki Zdrowotnei w Reszlu
ul. Słowackiego 3

7l-U0 Reszel

§7 odpowiedzi na wniosek dotyczący zalecei konserwatotskich do montażu pzeciwpożaro§/ego wyłącznika ptądu na

3 w Reszlu, V/armńsko-Mazutski §7ojewódzki Konserwatot Zabytków
informuje, iż pnedmiotowy znajduje się w teren znajduje się w obszatze podlegającym pnwnej ochronie
konserwatotskiej wg aft. 7 ust. 1, w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (,j. DzU z 2018 t., po?..
2067), q. założetiaurbanistycznego starego miasta Reszla leżące w obtębie miejskich murów obronnych wtaz
z obszałem 5G,t00 m od zewnętrznej linii obwarowań, wpisanego do tejestru zabytków województwa watmńskomazurskiego drqrią z dńa t5 czerwca 1957 r. otaz w obszatze nawatstwień kulturowych §tafego miasta Reszla
elewacji budynku pruy ul. Słowackiego

wpisanych ,wtaz 2 zamkiem do rejestru województwa warmńsko-mazurskiego decyzjąz dńa 29,06.1992

Zgodńe z

l

pkt 2 ustawy o ochronie zaby&ów i opiece nad zabytkami właściciellub posiadacz zabytku, w ramach
sprawowanej nadzabytkiem opieki, jest zobowiązany do korzystania zzabytl<u wsposób zapewniająry trwałe
zachowanie iego wartości,§7 qłrn pzypadku oznacza to m.in. koniecznoŚĆ dostosowania zakresu i sposobu
au:t,

5

ptowadzenia tobót budowlanych, w tym matefiałów przewidzianych do wykozystania, do walorów zabytkowych
obiektu, ze względu, na które w/w obiekt został objęĘ ochroną konserwatotską.

W związku z powyższym, w oparciu o att, 27 ustawy z dtń 23 hpca 2003 r, o ochtonie zabytków i opiece
zabytkami (t.j, DzU z 2078 t., poz. 206Ą wydaję na§tępuiące zalecęńa konserwatotskie:

nad

1. Zgodnie zzasadami ochtclny konserwatorskiej, wszelkie działańa inwestycyine-,ptzy obiekeie,historyeznym,
powinny być podporządkowane zasadzie maksymalnego poszanoril/ania pierwotnej substancji oraz oryginalnych

ptą, elewacii, należy się kietować rcgŃą
otaz
zachowaniem oryginalnei substancji zabytku,
kontynuacii ttadycyinych materiałów i technologii
Zatem, założeńem plac remontowych powinno być, po wcześniejszymdokonaniu wattościowania istniejących
nawarsturień, przywrócenie, bądź spotęgowanie, pełnych walorów esteTcznych i wattości histolycznei
otaz naukowei zabvtku.
elementów wysttoiu iwyposażenia budynku, Ptzy pracach

2, Organ konserwatorski nie wnosi uwag do pzedstawionej we wniosku lokalizacji podłączenia ptzeci,wpożatowego
wyłącznika prądu w już istniejącej skrzynce elektrycznej).

3, 'Wpnypadku zaistrrienia koniecznościwyzaaczenia nowych tras pod pzedmiotową

instalacjQ, zaleca się aby jej
instalację należałobyscalić
bruzd
uzupełnieoie
pod
budynku,
a
przebieg dopasować do formy architektonicznej
ze ścianami.

4. Na jakiekolwiek prace czy dzialańa ńależy uzyskac pozwolenie §7-M §YKZ, wg aft. 36 w/sr Ustawy o ochronie

zĄtkówi

opiece nad zabytkami.

5. Rozporządzenia Ministra Kultury iDziedzictsla Narodowego z dńa2 sierpnia 201,8 l w sptawie ptowadzenia ptac
konserwatotskich, prac restauratorskich i badań konserwatotskich ptzy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
albo na Listę Skarbów Dziedzictw^ otaz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań pny
zabytku wpisanym do tejestru zabytków, a talźe badań archeologicznych i poszukiwń zabytków (t.j, DzU z 2078
t,, poz. 1609), określa tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien
odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia.
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