
Wojewódzki 
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B-NR.5142.127.2017.DM 
RPW /4307/2017 

Bielsko-Biała, dn. 0 3 -04" 2017 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

P O Z W O L E N I E nr 690/2017 
na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku 

nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Ic , art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 

1 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 
z 2014 roku, poz. 1446, zm.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 397, poz. 774 i poz. 1505) i § 14 ust. 1 oraz ust. 2 
pkt 1, 2, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 
2015 roku w sprawie prowadzenia prac: konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 roku, poz. 
1789) oraz art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23) 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

po rozpatrzeniu wniosku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, którą reprezentuje 
proboszcz ks. Janusz Sikora z dnia 16.03.2017 r. (data wpływu 17.03.2017 r,), będącej jedyną stroną 
postępowania 

p o z w a l a 

1. Na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym -
Kościół Jezusowy w Cieszynie, wpisany wraz z zabytkowym wyposażeniem do rejestru zabytków 
dawnego woj. bielskiego pod pozycją A-237/77 na podstawie orzeczenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Bielsku-Białej z dnia 14 grudnia 1977 r., znak KL.IV.5340/65/77 (ww. 
orzeczenie stanowi aktualizację decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach z dnia 
2 marca 1960 r., znak Kl.III-Z-208/60 pod nr R/466/56) według dokumentacji: „Proponowane 
postępowanie konserwatorskie dla remontu Kościoła Jezusowego w Cieszynie, Plac Kościelny 6" 
sporządzonej przez: mgr Joanna Borek-Firlejczyk, styczeń 2017 r. i innych dokumentów: 
® „Projekt robót budowalnych do dokumentacji Proponowane postępowanie konserwatorskie dla 

remontu Kościoła Jezusowego w Cieszynie, Plac Kościelny 6", mgr inż. Karol Tobór, [b. d.] 
• „Opinia techniczna dla określenia stanu technicznego budynku kościoła i sposobu 

przeprowadzenia naprawy elementów konstrukcyjnych", inż. Tomasz Baron, styczeń 2017 r. 
• „Opinia geotechniczna dla potrzeb proponowanego postępowania konserwatorsko-budowalnego 

dla kościoła Jezusowego w Cieszynie", mgr Adam Mendakiewicz, styczeń 2017 r. 
• „Proponowane postępowanie konserwatorskie dla remontu Kościoła Jezusowego w Cieszynie, 

Plac Kościelny 6. Drenaż opaskowy kościoła", mgr inż. Wojciech Karwatka, luty 2017 r. 
2. Przy spełnieniu następujących warunków i obowiązków: 
a) kierowania robotami budowałnymi przez: 

Tomasz Baron, ul. Ofiar Września 6n, 41-400 Mysłowice 
b) wykonywania nadzoru inwestorskiego przez: 

Radosław Wykurz, ul. Kruczkowskiego 37/30,41-200 Sosnowiec 
c) kierowania pracami konserwatorskimi przez: 

Joanna Borek-Firlejczyk, ul. Reta 25, 43-190 Mikołów 
3. Oraz spełnieniu warunków dodatkowych: 
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a ) prace ziemne należy prowadzić pod specjalistycznym nadzorem archeologicznym zleconym 
przez Inwestora - na prowadzenie nadzoru archeologicznego wymagane jest uzyskanie 
odrębnego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wniosek dostępny na stronie 
www.wkz.katowice.pl) , 

b) zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót i prac, 

c) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 
czynności związanych z wydanym pozwoleniem tj. wykonanie próbnego doboru 
kolorystycznego elewacj i j a k również wnętrza kościoła, przynajmnie j 3 dni przed 
rozpoczęciem tych czynności ; przedłożenia rysunków wykonawczych wraz z opisem stolarki 
drzwiowej przeznaczonej do rekonstrukcj i oraz rozwiązania uchyłu okien do zatwierdzenia 
przez komis ję konserwatorską; 

d) niezwłocznego zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o 
zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych i prac konserwatorskich; 

e) dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych i prac 
konserwatorskich z udziałem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4. Pozwolenie jest ważne do dnia: 31.12.2023 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

Jako, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądanie strony i nie rozstrzyga spornych 
interesów, zgodnie z treścią art. 107 § 4 kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji. 

Pouczenie 
1. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach, Kierownika Delegatury w Bielsku-Białej odwołania do Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu chyba, że decyzji został 
nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy 
ustawy lub jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. 

3. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, o ile decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej 
wykonalności lub nie podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, 

4. Pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, 
które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych 
działań lub poszukiwań (art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

5. W razie stwierdzenia, że prace prowadzone są bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i 
warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków może wstrzymać prace, badania, 
roboty lub inne działania przy zabytku a następnie wydać decyzję nakazują przywrócenie zabytku do 
poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo 
nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie 
wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego 
pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji, albo nakładającą 
obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub 
innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując 
termin wykonania tych czynności. 

6. W razie stwierdzenia, że prace zostały wykonane bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i 
warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję nakazującą 
przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania 
tych czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany 
sposób i w określonym terminie. 

7. Zgodnie z treścią art. 37c, 37g, i 37h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 
a) robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa 
budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych 
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, 

b) udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach 
budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do 
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rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanym do jednej z kategorii, o których 
mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz badaniach 
archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją kultury, 
potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty 
zaświadczające udział w tych pracach, badaniach "lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane 
przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, 
albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach 
pracy w muzeum będącym instytucją kultury, lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich 
konserwatorów zabytków 

8. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie określonych w nim działań nie 
zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych 
przepisami szczególnymi. 

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 złotych zgodnie z częścią III pkt 44 ppkt 2 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 
2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn, Dz. U. z 2014 roku, poz. 1628 z późn. zm.). 

«¡KSS? 
eMuń 
'Konior 

Załączniki: 
® 3 egz. dokumentacji (3 egz, pozostają w archiwum tut. Urzędu jako dowód w sprawie). 

Otrzymują: 
1. Parafia Ewangelicko-Augsburska 

pl. Kościelny 6 ,43-400 Cieszyn 
Do wiadomości: 

1. P. Joanna Borek-Firlejczyk 
ul. Reta 25, 43-190 Mikołów 

2. WUOZ Katowice 
3. aa DM 
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