
Białystok, 28-08-20 l 9 r.

PODLASKI WOJEWODZKT
KONSERWATOR ZABYTKOW

15_554 Białystok, ul. Dojlidy Fabľyczne 23

Z.5L5Ż.3|Ż.20l9.MU
POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust. l pkt. [, tlst.5, ust. 8, aľt. 9l ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003

r.oochroniezal4tfls[yyiopiecenaclzabytkami(Dz.tJ.2018poz.2067)$ l3ust. I pkt 1,2,5,6,7, ust.3

Rozporządzenia Ministra Kultrrry iDziedzictwa Naľodowego z dnia 2 sierpnia 20l8 ľ' w sprav;ie

proĺvaclzeni'cl prac konseł'u,cltorskich, pľac restctltratorslcich i badań konserv'cltorsliich przy zaby'tku
'wpisanym 

clo rejesn'u zabytków albo na Listę Skarbólv Dziedzictwa oraz robót bwlolulanych, badań

ai.chitektonicznych i inlll:ch działari przy zabytku w1lisanym do ľejestru zabytków' a także badari

archeologicznv-ch i posztkiwan zabytków (Dz. |J. z Ż0I8 r. poz. |609) oĺaz art. 104 ustawy z đnia 14

czerwca l960 r. _ kocleks postępoułanicl cldnúnistrac.ujnego (Dz. U. z Ż0l8 Í. poz. 2096 ze zm., złłanej
dalej k.p.a.)' po ľozpatÍzeniu wniosktl z dnia 23 lipca 2019 r. (data wpływu 26 lipca 20l9 r.) Instytutu

BioLogii Ssaków Polskiej Akadernii Nartk, ttl. Stoczek l, 17-Ż30 Białowieża w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie cokołrr ściany brrdynkrr

laboratoryjno - biuľowego' usyhtowanego na działce o nr geod. 63516 w Białowieży, zgodnie

z pĺzedłożonym projektem budowlanym opracowanym pÍzez mgr inż. Andľzeja Patejuka datowanym
na lipiec 2019 r.

Pozwalam
Instytutowi Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,

ul. Stoczek l,l7-230 Bialowieża

na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie cokolu ściany budynku
laboratoryjno _ biuľorvego' usytuowanego na dzialce o nr geod. 635/6 w Białowieży, zgodnie
z przedlożonym projektem budowlanym opľacowanym przez mgľ inż. Andľzeja Patejuka
datowanym na lipiec 2019 r.

Termin ważności pozwolenia: 3l grudnia 2020 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia nroże zostać wznowione, a następnie

pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podst. aÍt. 47 tlstawy z dnia 23 lipca 2003 ľ.

o ochronie zabytków i opiece nad zab1.'tkami.

Uzasadnienie

Wnioskieln zdĺia23lipca 20l9 ľ. (data wpľywu 2ó lipca 20l9 ľ.) Instyttlt Biologii Ssaków
Polskiej Akademii Nauk, ul. Stoczek 1, l7-230 Białowieża zvlrőcił się o wydanie pozwolenia na

pľowadzenie ľobót budowlanych polegających na remotrcie cokołu ściarry budylku laboratoryjno -
Ĺiuľo*ego, usytttowanego na działce o l1r geod. 63516 w BiałowieŻy, załącza1ąc ww. projekt

budowlany.
Podlaski Wojewódzki Konserwatoĺ Zabytkow w Białymstoku dnia 2l sieľpnia Ż0|9 r.,

działająe na mocy aľt. l0 $ 1 k.p.a. zawiadomił o możliwości zapozĺania się i wypowiedzenia
w kwestii zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Strona z możliwości tej nie skorzystała.

Po pľzeanalizowaniu akt sprawy sťwierdzono, Że ww. inwestycja realizowana będzie na

działce o nr geod. 63516 położonej w historycznej części wsi Białowieża wpisanej do rejestnt

zabytkow decyzją Wojewódzkiego Konserwatoľa Zabytków w BiaĘmstolar z dnia l4 sľycznia I97'I ĺ.
nr Kl.WKZ-534olŻl77. Uzasadnienie tej decyzji stanowi' że Białowieża jest unikalnym przykładem

osady puszczańskiej położonej na polanie w głębi rozległego kompleksu leśnego' Zabytkiem w tylll
wypadku jest układ ruľalistyczny, tj. przestrzenne założenie wiejskie zawiera1ące zespoły budowlane,



pojedyncze budynki i fonny zapľojektowanej zieleni rozmieszczone w układzie histoľyczllych
podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym uIic i sieci dróg.

Planowane roboty określone w ww. dokrrmentacji projektowej nie doprorvadzą do nantszenia
walorów zabytkowych prawnie chronionej części wsi, co w konsekwencji nie przyniesie pogorszenia
warunków ochrony konserwatorskiej w tej części Białowieży. W zu,iązku z powyższym wnioskowane
ľoboty budowalne nie dopľowadzą do naľuszenia waloľów zabytkowych prawnie chľonionej części
wsi, co w konsekwencji nie przyniesie pogorszenia wantnków ochrony konserwatorskiej w tej części
Białowieży.

Z przepisu art. 36 tlst. l 
' 
pkt l, tlst. 5 ww. tlstawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkanli

wynika, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytkórv wymaga prowadzenie prac
konserwatorskich, restallľatorskich lrrb robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Pozwolenie lra podstawie ww. przepisu wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki
organizacyjnej, posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do ľejestru, wynikający
z pÍawa własności, rrżytkowania wieczystego' trwałego zarządu albo ograniczonego prawa
rzeczow e go lub sto sunku zob ow iązaniowe go.

Z art. l04 kpa wynika, że otgan administracji publicznej załatutia sprawę przez wydanie
decyzji, która rozstľzyga Sprawę co do jej istoty.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

od decyzji niniejszej służy stronoln prawo wniesienia odwołania do Ministľa Kulttlry
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Białymstoktl, w teminie l4 dni od daty jej otrzymania.

Jednocześnie oľgan poucza' że w trakcie biegu tenninu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu. Z dniem doľęczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zťzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę
postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:
l. ,,Projekt budowlany ret]lont cokohr ściany budynku laboratoryjno - bitrowego'', oprac. mgr inż.

Andrzej Patejuk, lipiec 2019 r. - szt,2

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytkőw

Kaľol Straczyłiski
p.o. Kierownika Wydziału

Inspekcji Zabytkow

Otrzymuje:

@ lnstytut Biologii Ssaków Polskiej AkademiiNauk, ul. Stoczek l,l1-Ż3o Białowieża
Do wiadomości:

l. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

P[N\(Z - ala

Sprawę pľow'aclzi.' Maľtą Uścinov,icz-Kliniuk, sta,'sz.y inspektoľ ochron.y ząb.vlkóĺĺ' I4/UOZ v, Bial.ylnstoku,
tel. (85) 74-12-332, wetv.49

Zgodnie z ustawą z dnia 1ó listopada 200ó r. o opłacie skaľbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 tj) od wydania
niniejszej decyzji wniesiono opłatę skarbową w wysokości 82.00 zł.
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Białystok, 2l-08-Ż019 r.

PoDLASKI woJEwÓDzKJI
KONSERWATOR ZABYTKIW

15-554 BĺaĘstok' ul. Dojlidy Fabryczne 23

2.5152.312.2019.MU

ZAWIADOMIENIE

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabfików, działając na podstawie art. l0 $ l ustawy
z dnia |4 czetwca 1960 ľ. - kodeks postępowania adninistracyjnego (Dz, IJ . z 2018 t. poz. 2096 ze
zm.) zawiadamia, Że zostało zakończone postępowanie administľacyjne, wszczęte na wniosek z dnia
23lipca2}I9 t. (data wpływu 26 lipca 2019 r.) InsĘrtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul,
Stoczek |, 17-230 Białowieża w spľawie wydania pozwolenia na pľowadzenie robót budowlanych
polegających na ľemoncie cokołu ściany buđyrku laboratoryjno - biuľowego, usytuowanego na
działce o nľ geod. 63516 w Białowieży, zgodnie z ptzedłoŻonym pĄektem budowlanym
opľacowanym pÍzezmgr inż. Andrzeja Patejuka datowanym na lipiec 2019 r.

Jednocześnie infoľmuję, iż w ciągu 2 dni, licząc od dnia nastęnego po dniu doľęczenia
niniejszego pisma, strona postęowania moż.ę wypowiedzieó się w zakľesie zebranego materiału
dowodowego w przedmiotowej spľawie oraz zapoznai się z aktami w siedzibie Wojewódzkiego
Uľzędu ochľony Zabytkőw w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne23.

Po upływie ilw teľminu zostanie wydana decyzja koŕlcąca postępowanie administľacyjne
w pľzedmiotowej spľawie

Załącznik:
1. Informacja o przetwaÍzaniu danych osobowych

' Zup. Podlaskiego Wojewódzkiego
KonserwatoraZabýków

Kąrol Strac4lŕtski
p.o. Kierownika !ľydziafu

Inspekcji Zabytkőw

otrąymuje:
1. InsĘĺtut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul' Stoczek L,I7ą3o Białowieża

PWI(Z-ala

Spraulę prowadzĺ: Mąrtą Uścinołłlĺcz-KlÍmiulą stąrsły ĺnspelctor ochrony zabytków |ĺlUoZw Bĺaýmstolal,
tel. (85) 74-12-332, wew. 49



Infoľmacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozpoľządzenia Paľlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia}7
kwietnia 2016 r. w spľawie ochrony osőb ťlzycznych w zwĺązku z przetwarzaniem danych i w
sprawie swobodnego pľzepływu takich danych oľaz uchylenia dyrekýwy 95/46/ĺNE (4.5.Ż016
L LL9/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

t. Administratoľem PanilPana danych osobowych jest w Wojewódzkim lJrzędzie
ochľony Zabytkőw w BiĄmstoku z siedzibą w BiĄmstoku pľzy ulicy Dojliđy
Fabryczne 23 jest Podlaski Wojewódzki Konseľwatoľ Zabytków.
Kontakt z Inspektorem ochrony Danych możliwy jest pod adľesem email:
iod@wuoz.bialystok.pl
Pana/Pani dane osobowe będą przetwaruane na podstawie aľt. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
ĺozporządzenie j/w o ochľonie danych, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks
postępowania administracyjnego oraz Ustawy z dnia Ż3 lipca 2003 o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami w ce|u rca|izacji obowiązków wynikających z
pľzepisów prawa.
odbioľcami PanďPani danych osobowych będą wyłącznie podmioty upľawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisiw prawa tj. pozostałe strony i
uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy' oľgany administľacji publicznej, sądy i
prokuľatury.
PanďPani dane osobowe będą pľzechowywane przez czas wynikający z pľzepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie aľchiwalnym i aľchiwach'
Posiada PaďPani pľawo do:

. Żądania od Administratoľa dostępu danych osobowych, na podstawie art. 15
RODO,

. spľostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RoDo,

. ograniczenia przetwarzania danych ôsobowych, na podstawie aľt' l8 RoDo.
W pľzypadku uznania, iŻ przetwarzanie przez Administratoľa Pani/Pana danych
osobowych naľusza pľzepisy RoDo przysfuguje PanilPanu pľawo wniesienia skaľgi
do organu nadzorczego którym jest Pľezes Urzędu ochľony Danych osobowych z
siedzibą przy u|. Stawki Ż,00-193 Waľszawa.
Pani/Pana dane nie będą pľzetwaÍzane w sposób
p o d legały zautomaty zowanemu pľo filowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do
międzynaľodowej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
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zautomatyzowany i nie będą

państwa trzecíegolorganizacji


