._,]"l..':
]:.

i:n

,,!

D[ _ii42 1/ź 2tJ2

:'i:,

t,

Ciech;lnow, 1? lipra ża22 r

KL

D§cYzłarur387l}c/lazl
Na podstawie art, 36 ust. 1 pkt 1, ust- 3 iart,
92 ust. 6 ustawy: dnia ź3 lipcł ż003 r. o ochrcnie

l,]Dytków io$iecp nad zabytkami
{t.j, Dz.U. żaż2s:az. S4Oi, § J.3 Rozporząrlzenia Ministra Kultury
i
L]Żie{jlic|Wi] N;lrotlclwego z drli;l J slerpni;t
2013 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac
re}t3t]r']1.)'!Lie:lr i b;łdan k0rt§elwatorskiclr przy
zebytku wpilanym do re-jestru zabytków łlbo
na l_istą
§|'arbów Du rr'dzicŁwł rlr;:z robót btl<lcrwlanych,
barjań łrchitektonicznych i innych działań przy
zabytku
wPil"rłtYm do rejeltru rabYtków, a iłlłzebariari
łrcheoiol1icrrrych iposzukiwań zabytków
{Dl. iJ, ż0?1
l:oz, §1}, or'il ,irt, 1§/1 i,]9taWy z dn1.1 14.1srWć;] ].1]6t] l Kodelks postqpow.:nia
i:ldmini:tracyjnegO {t j,
L]z' U, 20?1 Pcz, 735}, PC] ZaPoZlli:llliu się
z wnioski.:n llrzedsię!sitłrstwa

w (iet'hanPwit:,06-40a {iętharluw, ul. §osfkpr,yska
83

{Js!ug Kłrvłunu!nyth 5p. z o.o,

13 (z*rwca 2022 r. {data wplywu: 14
czerwc:] 2a22 r ) o wYdani*
Pozwolenia nł ;;rtrwarlzenre rotrót buciowlłnyrh polegających na
budowi*
{10weqa PrłYłcYtławaclY ł'la
PatrłebY schrnnisku dlu bezdomnyth łwierłqtw pawlawiepialrowanych
ne
[8r'jnle tjliłłeknr eWifl- a?lI l46/Ą r:bręb ewicl,
0014 pawtowo, gm. Regimrn nł olrszarze wpisanyfir
do rej1'511g labYtków ni*ruchomYch wujrwilrlztwa
rnł]it]lvieckłego jłko Rełydełlcjonalnq ctęśr
łes;sr_łłu
llodlvor';klt'tlt,: w FPęYlgglt ąłł'l.Rt:r.lłrrll11, \kl{jilQ}qcq się ł-.7łłrku,
budyrlku dwaru, w§rstwy kułturowei
f

igurulqr,,y w

1

re1p!lrlł poi1 nr

z. cJnia

A-3 j6.

oRZIKAM

!cĘ,c|lc

P-cllY1-oierria Prłedsiębiarstwu lJsług Kclmttnalnych 5p. z
t,.o. w Ciechanowłł na
prcrwłdzenie robót trudowlanych
;lolegającyclr na budawie nowega przyłąrza wody ntł

PatrłebY :'thranisku tlla bęzdomnYch zwlerzqt w Puwłrswie plar-lowanych
ewii1, 4711 i4614 łlbręb ewid, 0014 Pawiowr:,
gm. Regimin na obsz;lrle
złbYtkĆlw tlierurhr:rrlYch wojewódttwa n'lazowier:kiego

J

rrd te

renie cJziaieh nr

wpisanym do r*jesłru

jako Ruyclentjona!łsq częśczespolu

;s<ldwarskieqo w Płwluwie ełnl" iłegłnin, sktaclajqtq się z: porku,
btldynku dwaru, wór.*rvy
kulturtswe 1figurulący w re3r.rtl że purj llr A--?J6;

zakres i lposób ptclwłdrenia robćlt buc]owlanyr:h
łosiał okre ślr:nyw przedłożorrym progra rnie
prac prl,; Prolekt nolvt"g.J prłyłqcławody
na 1lotrłeby .,,hrałliska dla bedamnyth łwlerzqr.
w
Pawławie aL]torgtwó rn6r inż Arkadiusza
Kqpclyriskiego, §]gr in3. Piotra Kujawy i inź. Michłł.l
,!iłdowskiego z grudnia 20J0 r

'3 Ptliir;Powanil'W lPr,:wit

;

wyr1;lnegr: pozwolenta

Pł:t'vclletlle nroŻe 1n§t;lr'cr:fnlętt

iuL.l

nrnżt zosiłc ,nlznowtOrle, a n.l:tqpnlł:
tmientone nii i;l,§t§wte;rrt, 47 ustawy z dnia 23 lipca
2§0]

r, o ilthrorlie z.lbytków i opiete n",.:d
zobytk;lnlr,
OkreŚliĆ warunek Polegający na wykonywaniu prac
riemnych ręcznie w zasięgu kgrzeni
drrew, w taki sposób, aby nie doprowadeić do ich
usrkodzenia;
5. OkreŚlrl warunek p:rowadzer-ria prac zierirnych prld
nłrjzorem archeolr:gicznym na pndstswle

4

odrębrrego glt:zwoleni;'i

6

ro;,,poczqcia tycll robćt;

o którę naleźy wy§tąpić n;l 30 dni przed planolvatrym

odstąpić,o<j stosow;lt,liil pr;eptsów żłwi]rtycir
w § 13 ust. 1 pkt 3

i4

terrłine1.1.t

Rt_izprorządzerria Mlni§tr;

KuiturY iDzied7ittwa Nłrotii;rv*go z dłi":
f sterprria 2t]18 r. w 9p{.lwle prowadzenla prłr
ktlnlerwatotskich. r:rac re§uurJtor§hich i badłri
korrserwiłtorskirh przy złbytku wpisanynr
ł]a
reje5tlu zabytków;llbo na t-istę 5karbów
Driedzirtr,v§ §laZ r,obot bucJowlenych, bacJalr
arclritt"ktorricznYch i innYrh rjzialari przy

zabytku wpisłnym do rejestru złbytków, a tokze

bacjł ri łrchgoir:girłnych i posrukiwłń
zabytków.

7

Pozwolenlf wazne w lerryllnif dł.31 ąrurlrlin 2a2.5

r.

lJZĄ§ADr,] iINl{:
W dniu t4 c;erł,łcaż023 r. do tut ur:ądu wprlynął wnlo:;ek PrłedslĘbtur.;twłsl}słuą
Kamunalnych 5p. ł a.a. w Ciechanawie. a6^400 Ciechanavł, u/, Snsfkows&o 83 w iprawre wydarrla
Pc;wrlenia na prawadzenle robńt br_ldowlanyclr pa|egajątyłh ł",;e hudawię nawcąQ prłyłqł.zrlwołly nrl
Parrzłby schrłniskłl dla betdomnyłh łwłerłqtvv Pgwłowir: planow;lnych nn terr:ni{,] dzl,;łr,lk nr łwid.
Ą7 l'L l 4614 obręb ewid- {]fr]"4 Płwłow0,grn. R*grmin. W|łscrwr:sć f2t\(/łlw,] l|]|i]]rżegci Qrgilrl ltl
r$7Balrywane] sprawie Wvr)ika ,: iaklu Wpilarrta dł l"i]e§i_rlr /al]Yl((iW dł"l.y,lił Wojłvlołly
Cierhłnawskiego z cnl; 29 grr-ldnra 1!Bts r. (zrrłk i dz l'il lll !34n,r l/!]8] fir:ztlr_lt"llrlanoirlq r_łł;;i
łes|r}łuP)dwar5klegę w Pawłc:wic ąm. ftłgiłlłn,skłtlrlajqł:Orlłłz. t)arku. r}udynkł_l tlwOru, wOrstwy
kulturcswe1 iigurulący w r§lje§tIlł płd nr A"336, w zwlą;kil l f_?ym §rowad:enił r"oŁ:ói budnwlanyc|.l
l8łdn|§ §rt- 36 u§t.

]., pKt. 1

Uxtawy; dnia 2] lipca ż003 r.

ł t.;t:hr*nię zobytKriw

iopier:e nad zabvtkarrr:

wylnaga p$awoIenia Wcjewodzki*go Konserwa!ara Zalrytków.

?t'ron żespołupodworskicgłr

w Pawitlwie

§7{źególnl§ w oi]rqbip w§l5;]nVrr] dn tclcsiltl
rabytkÓw, jest obszarem wvslępolvanił zabytkow archcolcqłr_l;1,1y[h, Nir FodrtłwiE: łrt 3]. w/w U§t.rwv
olol":a firYcznł lub 1eelnostk; o16,,lnizłcyinn, kl.óra lamierl;ł rł:łlizow;lłrobrlly l]tmnł: l1i] t1*.§]n|{], n;-}
ktdrym znajdulą sir; zabytki arChe$l$BicżnB, co dO|rrłwadtic |łOir: Cr pr;,,*1*.sztłtt*nla ilb żnl.,zc.;tjnra

rabytku archealogicunego j*st ł:b<lwiąt;lna pokryc k0!?ty baejłri arch*ologicznych erłl rrh
dokunnelrtaclt. jtzeli przeprnwłdzenie tych błdłń1ełst nielŁ:ędne w t§lil c,;r:hr<rny 1,ycll łabytkr:w
Wclłec PorĄ/ył§żegO w prz?dfil§trrurr:J dłcył]inałłżonourłrilt:ek;:r,ow;dłenra plr)( pod nilclzorerl
ł rrheol ogi

rrnym,

Fo zł1:olnłnluslę ZĘ żłO?Q|lyryr wnlellkiłm łrłz:.łkIe§onr s|ila, w t]c{:łl]ć l1.ri,_,jsżegc nr8irl1.1
przy zachowarltu war!rtków okrtrlonych w nsn{_twlr: ll,nlć:1l*j ci,:cy;ji wl"ru lci:łty il:dowl,łr.lr rrrtlgą

]

:ollłc zaakrcptoi,vłnł zn
lrfrastrlktury

te

9lallcw1-9k,l kOrl9t:rr"li;ll()|1klcBQ. iJlzedl-tlioln,;ł(: pln, (r

chniczne; rJc ith|$nlska

dlł

zwlt

dotyr,l;

rzql ] ntp dr:prłwłt,lzą,Jc

burlcrlvy

no§itywllpił1r

prreksłtałcent; obs;aru wpilang§r, r*jesłru rał:ytków. di;:łrgu n;Ii]żałołlrlgl, Jłh w j}*nlćnl]i.
Bicrąc pctwyź§r§ pod uwa8ę nł|qżałot.r.żłc.Ji.!k w senttlncji

POU{ZINjl:

Pę,lwolenie ninlejsłe ni* lwalnił od obłwią:kr: r.llyrk;lnia pO;wolłrntł !Ąlyl-,l,}łgi]!ni]frr3 i)rłr::
pruBpitY p|aw(] burJcjwlanegl lub rnnę §rżepi5y r,aiżeg0iłf
Ołl ninrel:łej decyzjl 9łL:żystr§n§rn odwałł.l1r] Cł: fulinlsfra Kultury i Dzierjrlr:lwł \ilrłcinwego
/^a pcrlrednictwenr Wojewrldlkiegn Urządur,S,.5hidły i|anytków w Włr.;;łwit,,Deleg;llirł w
.

ul 5trażackd6]'w tełnrlnib 14 dni od daty je1 doręrzcrria.
W t'akcle biłgu terillttr.',i cj0 wnrpslĘń€ odwołan,;) ,.IrOna tnOżn lrzt,c \ly |1r )w; rl1 lgtrlpilg.rl;1
ł:dwołaniłwOL)pc. M.łłt^lwicrkiego Włjewodikltgo Konlerw.}t§ri] Zibytkovv, ktnry wvtjał d{]{y?1*
Cj*Charrrrwie, 0§"400 Cjt"cŁlłnow.

Z r.jnrem dtrrqłrł:niaMil;owrr:cdiińrl Wolewridz}.iemu

rlswtłdl.r,,nt,l a }rłl'clP^

Kl;n:irrw.;lltll.łltvl lłbv|bów

Edw:lł;lr.J fil. t,l -11.,,l.,,l 1\. l.,).
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)I 1..1(

ll
i

j

ctrrYrn tj)ą
Eg!. Nr,

i

t:,8ł |.ł| ).

Pl}r]dr]iji},i]l!1W()

łł

LJ§|i,l§

lOfii.]|1ilnyr:h 5n

l§.1, l.]r .1 |J|?dł tJir,lIl\,l jlt]11tnlrtt,

l

11.1.

w (;t:all,]r.,rłr,vit

r\
l:

|):.\,.,

J]_],]; 111

i t
il'
lllli\,
lo r,--t !-J \

\
1

