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Na pdstawie art. 51 Ustawy z dnia 15 tipca 2011 r. o kontroli w administracji nqdorarej {Dz. U, Nr 1B$,
FZ. 1092) upowainieni pracownicy Woiewddzki*go Urzqdu Ochmny Zdnyilc$i w Sdarlsku
pneprowadzili w Biu,rze Miojskiego Konsenratora Zabytk$w w Gdyni konirolq w zakrcsie sprawdzenia
pod wzglgdem fonnaln*prawnym i merytorycznym prawidlowo$ci prowadzonych drialar{ w ma'iEku z
postepowaniem ad,ministracyjnym wsprawie i*westy*jina dz, nr 1003/116, 7?6/119,7.171119,7791119,
gg7/115, 1037/97,9s0/115, 1s02/11s,779/118, TBt:f117,10491194, 10741,tb4 KM gl abrgb sdynia
pototollY"sh pmy ut. Platow*j omr pny il|. Przabendrwskich w Gdyni, w Sm dzialari podej*owariyctr
grzgz Mieiskiego fonsentatcra Zebyflrdw w Gdyni na skutek *uyea*yoti deoyzJi Mjnistri Kultury i
Dziedzictwa Na rodowego

W zwiqzku z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontrqli rgodnie z art. Fl ust. 4 Ustawy o kontruli w
ad ministracji nqdowej pnekazujg *prawazdanie : kontrnfi,

Jednocze$nie informujg, 2e zgodnie z art. 52 ust. 5 Ustawy o kontruli w adminislracjin4dowej kierownik
jednostki konholowanej ma prawo w terminie 3 dni robocaych od dnia otrayirania sprawozdania
pnedstawif dc niego stanowisko,

Qtruymqi{

$ Adresaci'2, WUOZ a/a

Qp wiadomg$cj;
1, Generalny Konsewatm Zabytk6w, Ministerstws Kultury i Dziedzictwa Narudowego, ul.

Krakowskie Pzedmfe$cie 1 fl1 Z, 00-021 Warsrawa
2, Wojewoda Pornorski, ul, Okopowa 11!27,80_910 Gdarisk

woJswODZKl uRz4s ocHfioNy zAayTxow w cu*Rsru
ul. Pohutante ?, &0{07 Gdafrsh telr 5$ 10141.61

swr.0efuqnaq+"bytlp{.{da.pl, e-msili gdansk@rrbytlrj.mafi .pl

oru orslti \\rrtjr'11 r;,1, 1n1
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Pomorski WoJewf dzki Kongenrator ZaUytttOw

Gdarisk, dnia {t} , *6 , f$.f 6 2010 r"

EPRAWOZNAffIE Z KOHTAOLI

paoptowadzoneJ w dniaeh 11.0$.9S16 r. - 18.0$.?SlS r. w Flurze idioj*ki*go Konsenrvatara
labgkSw w Odyni *a podstawie pnepia6w U*tawy r dnia lf llpca 1011 r. o kontrsli r,v

adminiehacjinqdowej{Dr, U. 220'11, r.,l,lr lS,E, por, {0,$2}

W dniach 11,05.2010 r. i12,05.2016 r, upowa2*ieni pracownicy WoJew6dzkiego Ungdu Ochrony

Zabytkdw w Gdaflsku: Fani Agnie zka Kswalska i Fani Malgo,nata Mleczko-Marciszewska
paeprowadzili kantrotg w stedzibie Biura Miejskiego Kcnre.rwatcra Zalrytkdw w Gdyni puy Al, Marszdka
Pilsudskiego 5ff54. Zakren kontroli obejmowai sprawdzenie pod wzglgdem {ornalno-prawnym i

merylorycznym prauridtowo*ci proxadzcnych dzialai w zwiqzku z postgpcwaniem administracyjnym w

sprawie i*westycj:i na terenie dzialek nr 10031116, 77$/119, 777111S,77&{118, 9971115, 1m7m7,

S$61115, 1002111S, f79111$, 7811117, 1049/154, 107411M KM 8? obrqb Gdynia {archiwalne numery

dzialek) pcto*onych pny ul. Plat*wej oraz priy ul, Fnebendowskich w Gdyni, w tym dziata*

podeimowanych przez Miejskiego Kons*rwatora fahytk*w na skutek decyzii Ministra Kultury i

D:ieduiciwa Nardowego"

Pracownicy WUOZ w Gdadsku po*iadali upowa*nienia Pomomkiego Wojew6dzkiego Kon*erwatora

Zabytkiw nr 591?01S i 6$l2i1S e dnia S?.0$,2016 r. Hiuro Miejskiego Konserwatora ?abytkow w Sdyni

zostalo zawiadcmione o kontroli pismem PWKI s dniia 03,SS,20t8 r, Frrrw*d:qcy,kan{relq r-lotylipisemne

o*wiadczenia o braku okolicznosci uzasdniajqcych ich wylqqenie z udziahr w kontroli, zgolnir z art. tg
ust. 4 Ustawy z dnia 15 lipca 2,011 r,o kontroli w administracji nqdofvej {Dz, U. Nr i8S, poz, 1092j.

Dokonano rdwnist wpisu w ksiqtce kontroli udostqpnionej paez Wicruprorydenta Gdyni* Pana Marka

$tepq.

$tanowisks Miojskiego Knnserua'tora Zabytkdw w Gdynipeini dr in2, arch. Rsbefi Hirsch, upowatniony

do prowadzenia spraw : zaktesu wla$ciwo*ci Pomorskiego Woiewdrdzkiego Klnserwatora Zabytkow

pismem Freaydenta Miasta Gdyni nr S0O.052.'f 3,?010 z dnia 23.02,201S r, {wcze6niejsze upowainienia:

ean4dzenie Prezydenta MiasJa Gdyni nr 4584/04/lVlS z dnia 17.02,20{)4 r. i zanqdeenie nr 1440103/lV/$

z dnia 15,S4,2003 r.). Upowatnienia zostaly udostqpnione do wglqdu.

Ponadto w Biune Mieirkiega Kcnseniratora Zabytk6w w Gdyni jost zatrudnionych dwdch prucownikdw

n a slanowiskach inspktariw,

Kompotencje MiojskiEo Kcnsenuatora Zabytkow w 0dynido prowadeenia sprawy stanowiqcejprzedmiot
:niniejszej kontroli wynikajqr zapisdw Porczumienia z dnia 1 2.06.201 2 r, pomiqdey Wcjewodrq Ponorskinn

a Gninq Miasta Gdynia, reprerontowanq preez Prezydenta fi/iasta Gd,yni oraz faktu, 2e inwestycja
pdotona jest w strefie ochrony ekspoxy*ji zaby{kowego zespolu ruralistyczno"kuracyjnego 0rtowo,

wpisanEo do rej*stru zabytkdw pd nurnerem S$3 decyzjq Wojew$dzkiego Konserwatora Zabylkdw w

woJElr0otKl uflx{D 0cliftoNy znsvrxOw w coeNsxu
ul, Pohulanka 2, B0{0I Gdaisk, t*1.;58 301.62$7

w:r,dq,!shm4arabyti{pr{.gdAnl, e-maili gdansk@rabytti, milg,pl



PomorEkl lt/alerddekl Ksnsertffat{}r Zabytk6w

Gdarisku z dnia 11 lipca 1982 r, * obecnle pod numerem 1005 rejestru aabytkdw nieruchomych woj,

pomorskiego,

W tsku kantroli pnedstawi*no da wglEdu akta sprawy pr*rlulenia na budawq ze*polu budynkow

miesrkalno-uslugowych w Gdyni ul. PlatowxjlPnebendow*kieh na terenie dzlalek nr 10S31116, 7761119,

7771119,7781118,9S7/115, 1037/97,996/115, 1002i11S,77S1118,781/11?, 10491154 i 1CI?41'!54 KM 8?

obrgb Gdynia orffe 0 wydanie puzwolenia na budowg pnylgza kanalizacji sanitarnei, sioci i pnylqcza
wodociqgowego, in$taiacji gaeowej, kanalizacjidrsrczoweJ, linii kablowej nrr 0,4kV i liniio$wietleniowej
ze slupami c*wietteniowymi oraz puylqcea elektryeznego na de. Nr 1003/118,7771119,7781118,

9971115, 1037197, g$S1115, WAIA11S, 77S/11,S, 791i117, 1S4g/154,1A741154,120,121i 124 KM g?

obrqb Gdynia, a ponadto akta postqpcwania kontrslnego prowadzCInego w zwiqzku z wykonywaniem dw
robdt po wydaniu decyzji Ministra Kuttury i ilziedzictwa Narodowegc stwierdzajqcej niewainoSc pozwoleri

konsenvetorskich,

Mieiski Konserwator Zabytkdw w Gdyni paekaaat n:s pohueby kontr*ll polwierdzone za zgcdno$d z
oryginalem kopie nastqpujqcych dokumentow:

wniosltu o sproslCIwanie pomylki w rakresie nu,nlersw d,ziafek w wlw pozwoleniu;
postan*wienia nr:UK2.4125.2.17 .lAfi.AL z dnia 31,03,2015 U
pisma Ministerslwa Kulliury i Dziedzichrya Nardowegu z dnia 1?.08,?015 r, w sprawie
pmekarania kopii akt $pfsw;
pinma nr UKi.410.3$.2S15,A1e dnia 30,0$,2015 r, infarrnujqcego * peekazaniu akt spraw do
Pomorskiego Ur:qdu Wojew6dzkiego w Gdafsku;
pisma nr UK2.410,39"2015.A1z dnia 20,0?.2015 r. paekazulqcego akta spraw pozwolenia nr
UKZ.41 25.1,9S,2S1 4,At r pozwotenia nr UKZ.41?5,2.1L2014,A1;
zawiadomienia MKIDN z dnia ?4.07.?015 r. s wseczeciu z urzqdu postgpowania w sprawie
stwierdzenia niewaina*si decyaji nr UltL41 ?5. 1,gS"l014,AL;
eawiadomienia MKIDN z dnia 24,07"2015 r. s $/szezguiu z urzqdu pastepowania w sprawie
slwierdzeni a n iewatnrrdei decyzji nr lJ KZ.4 1 ZF,?. 1 T. 101 4.AL;
postanowienia M'KiDN a dnia 30,07.2015 r,, w*lnymujqcego wykcn*ni* decyzji Miejskiego
Konserwatora Zabytlt0w u Gdyni nr UKI.I.g6,t014.AL
postanowienia MKiDN z dnia 30.il7"2015 r., wstnymujqc€go wykonanie decyzji Miejskiego
Konseruatora Zabytk6w w Gdyni nr UK?.4'l?5.1.1I,?014,A1;

1.

t.

t+,

n

I,

10.

11,

1.\
lL,

13.

14.

wniosku Fanf
nr UKL41 25.1,9S.201 4,AL;
wnias,ku Pani
nr UKZ,41 2$ .2,17 .201 4.AL.

, ' 13.$ts.1015 r, * wyjasnienie wqtpliwo$ci co da tre$ni decyzii

z dnia 13,0S,2015 r, o wyja6ni*nie wqtpliwo$ci co do tresci decyzji

postanowienia nr UK2.412 ,1.96.2n14,RH z dria 01"G9,2015 r., wyja$niaiqcego wqtpliwo6ci co
do tre$ci decyzji nr UK2.412b.1,96,?014,A1;

L Rr' ilOZ.OAiK-6$0,574b.2015{KP-S3tlgl
dnia 30.07,201$ r,, wstrzymu.i,qoe wykonanie

15. decyzji fdKiDN z dnta 24,09.20'15 r. nr DOZ-OAiK6S0.574A.2015[WKI stwierdzajqcej
niewatno** decyrj i n r UKZ.4 1 25. 1,S6,t0 1 4 "AL:

postan+wienia nr U,KL4125.?.17.?S14,Rl*| z dnja f1.09.1CI14 t., wyla*niajqcego wqtpliwo$ci co
do tre$ci decyzji nr UKZ,4'1 25.?.1 7.201 4,RH;
postanowlenia MKinN u dnie 11.0$.1015
utrzvmuj4cego tv mCIcy poetanowienie MKiDN r
decyzji nr UK2,4125, 1,9S,201 5,AL;

woJEwODzKl r.,RtAt oct+Rot{y zA*yrK0tff w cDN$l{u
ilI. Fphulafika l, 80.807 Sdfiftsk, tet.i ig 1014f.6?

vr$,w,ochrsl]tesbllksq,.Sde.ot" s.rruil: gdsrl3t@tshyttl.maE.Bl



Pamorsl(l Wojew6drki Kan*erwator la lytkOw

1S, decyzjiMKinN z dnia 24.S9.?015 r. nr D0Z-OAiK"6$0.5?4"t0'lslWKjstwierdzajqpej niewatno**
decyzji nr UKZ.4f ?$.2. 1 ?,2014"A1;

17, decyrji MKiDN z dnia 12,0!.201$ r" nr DCIZ-OAiK-6S0.1184.1S[B$dK$J ut*ymujqeej w rnoey
za*karianq decyzjq n r FOZ-OAiK-660, 5744, 30 1 SIWKJ;

18. wezwania d.o nalychmiastowego wykCInania nstat*crnych craeceefi MKiilN z d,nia 12.0?,?016 r.

stwierdraiqcych niewafno$6 pozwcleri ksnserwatcrskich : clnia t2.0?,201S r. {wgynqfo dnia
23.02.2016 r,):{a2onegn przez Muftl Madne Serviee $p. z o"o,;

19, nntatlti z dnia 24.02"2016 r- sporz4deon*j przez pracownika Hiura Miej*kfego Konsenratora
Zabytk0w w Gdyni wraz I dakumentacjqfotcgraficrnq;

20. zawiadomjenia nr UKZ,41?0.6,2016.A1 z dnia 03,03.2016 r 0 wszfeeciu postqpowania

administracyjn€go w spr*wia kontroli pree*tnx*ga*ia i stnsowania pnepisow ochrnny zabflk6w i

opiekinad zabytkami;
21, pisma Pani - * p*lncRlocnika jednegc zr: wsp*linwestnrdw * Pani

Jnia 14.CI3,201$ r., *dnoszqc*go sig do eav*i#omie*ia z dnia 0$.03.201$ r.

wymicnicnego w pkt 20 wraz z peln*mocniclwem dta Pani
22, wykaz podmiotdw i dzialek dla tnrsnu objqtego prawadeo*ymi pracami bud,owlanymi {kopia

wydruku, nie p*twi*rdxona ea zgodno*d, data dohum*ntu - 1$-03,201S r,);

23. informaejiFana i* p*lnomocnika j*dn*g* ze w*p*linwestordw * Fani

z dnia 17,03.?S1S r, o aaprzsstaniu wykonywnnia robdt budawlanych pn3
Plafow*jlPrz*be*dow*kich w Gdyni wrae s kopiq p#nom*cnictwa dla Pan*

24. wniosku Fani i Pani : pelnomacnikdw inwestora z dnia

?1.03.201S r, o wycafani* wnioskSw, hqdqeych podst*wq wydania decyzji nr

uKr.41?S.2,17.2014.A1 i Uffi.4tf$,1,9$"?014.A1;
25. prolokolu nr UK2.412S.6.?01S"AL z dnia 23.03.1016 r. r kontro{i pue*traegania i stosowania

pn*Fia6vg U*t*wy o ochronie eabytkow i opleee nad zabytkami n* tnmni* ni*ruchomo*ei

usytuowanej w rejonie ulib Platuw-ej i pr4sbqndgffskich, dei_al$ nr 2837, ?0s1,,3-9.$? iffi$'qbrgb
Orlowo A022 w Gdyni {nr archiyl'btne diiakil{: 1'003/1 ifi, 7771119,777119,778i118.KM :82 obrqb

Gdynia];

26. pism* fululti Ma:rin* $eruics $p, z o,o, r dnia 29.il3,?01$ r,, skic{uwanego dc Marseaika

Wojewtdztwa Fomoraklngo;

?7. nisma Pani j e Gdyni z dnia 01.n4.ffi1$ r. w sprawie udostqpnienic

informacji Bubti*anej w sprawie inwestyeji pny ul, PlatowejlFnebendowskich w Gdyni;

?fi. pisma nr UKZ.1431 .1 .2016.AL u dnia 05.04.201 S r., bgdqeego +dpowiedziqna pismo wymienione

w pkl 37;

29. notatki slutbowej nr UK?,41?0.6.f01S,A1e dnia 0S,04.*01S r. spor:eqduanej przez pracownik*nt

Biura Mfejskiego Kanser*atora Zabytk6w z oglgdzin terenu inwestycji pr# ul"

FlaiowejlPnebendowskich w Sdyni;
30" pisma nr UKZ,41?0.6.201fi e dnla *6,04,?016 r., pnekaeuiaseso kopiq protahotu e dnia

?2.03.201G r. wrar z dukumenta*jq fotograficznq Panu
*1. pisma Pana 

- z dnia 0S.S4,?CI1S r, zawiercjqecgo oiwiadcz*nie, le mbrty
budowlan* na terenie pra*dmictnwej inwe*tycii sq prowadaon* w zakresie ni,ezbgdnym dla

zaberpieczenia $cian wykopu ;

32. decyzji nr UK2.4125,1,SS.2S14.A1z dnia 0S.04,*016 r., umanaj4cej pcstgpawanie w sprawie
vrryda*ia porwolenla konseruatorskiego na prowadee*ie rub*t budawlanych w atoczeniu
zahylku- palegajqcych na budowie zospofu budynk6w miesrkalno-tisfugcwych w reianie ulic
Platowei i Pmebendounkieh '* Gdyni na tsrenie drialek nr 2S37, 2$$3, ?Sf;1, ?8S4, 2fi3$, 2&23,
2838, 293S, 285$, ?857, ?$02, 3167 nbrgb 0023 Qr{airrrn {archiwalne nr dzialekl 1003/11S,
776/1'19,7771119,778/118, 9S?/11$, 10371S7, S9S1115, '1002/116, 779/119, 79tt117,1Mg/l54,

llloJrwootKt une{u ocHftot{yragvrxowwgonlsxu 
I

ul" Fohulanka 2, 80.80? GdakK tel.: 58 30142*?

ui,

e-mait gdsn*k@?$bytli,msil.pN



Pomorski lTojawddzki Konrenratrr l*by{kdw

$

ff

10741154 KM 82 obrgb Gdynla), wszczqte na wnia$sk pani

2014 r.:

edniia f naidziernika

33, decyzji nr UK2,4125,2,17.2014,A1e dnia 0fi,04.?010 r, umerajqcej poctqpowanie w sprawie
wyd*nia ponuol*nia ksnsanilator$kiego na prowade,enie robdt bt*dowlanych w olocz*niu zabytku
wpisanego do rejestru z*bytk$w, paiegajqcych na zagospodarcwa*iu terenu wrazz sicciami i

pnylqczami do budynkirw oraz skablowaniem linii nepowietnnej w rejcnie ulic Platowej i

Paebends\ryskich w Gdyni na terenie dxialek nrl83?, 285?,1851, ?8S4, ?S36, 3S23; 2S3S, 2839,
?855, 2S$7, 29S2, 3107 abrqb 022 Or{owo (archiwalne *r dziaiek 1003/118, 7f6/119, 717{119,
778/118, S971115, 10371ti7, 996/115, '1il0#1,16, 779/119, 7S11117, 1049/154, '1074/154 KM g2

ohrqb Gdyniai wsaczqte na wniosek Fani ''"'' I dnia 27 stycmia 2014 r.;
34, pisma Multi Marlne Servi{:e $p. z o,o, z dnia 0S.04.?Ut ti r, weywajqcego dt wstzyrnania roMt w

relonie ul, PlaucwejiPnebendowskich w Gdyni wrfiz z dokumentacjEfotograficznqdatowanqod
09,11,201$ r,

35, pisrna Marszalka Wojeuddztwa Fomarskiego nr DAK-A.1720.37,?016 z dnia 13.04,2016 r.,
pzekaaujqp*go sprawe skargi Multi Marine $*rsice $p, a o,o, do Kamendy lvliejskiej Policji w
Gdyni;

36. pisma Multi Marine Service $p, r o.o. z dnia 14,04,?01S r. o udostqpnienie decyuji nakazujqcej
wstraymanie prac pny ul FtaiowejlPreebendownhioh w Gdyni;

37, pisma Multi Marine Servi{:e Sp. z o.o. e dnia 14,04,2$1,6 r. adresowan*go do Prezydenta Miasta
Gdyni w sprawie informar:ii o decyrji wstrzymuiqcej prase pray ul, Platowe|flrnebendswskich w
Gdyni;

3S. pismanrUKZ,4125.1,96,2014.ALiUKI41?$.2.17.2014"A12dnia?CI.S4.?0lSr.,pmekazuj4cego

do MKiSN d*cyzje uman:aj4ce wymienione w pkt, 3l i 13;
39. pisma nr UKZ.1431,?,?016.A1z dnia ?*,04,2016 r, pnekazujqcsgo decyzjq nakazowqMulti

Marine SeMce 9p. z a,o.;
40, pisma nr UK2.1431.2.21116,A1 z dnia 21,04,201fi r., stanowiqcego odpowiedz na pismo

wymienione w pkt 37;
41. pisma Pani * petnommnika Fani - z dnia 1F,04,201s r..

w sprawie nieotnyrnenia decyzji nakazujqcej wstrzymanie robdt budowlanych przy ul.
PlaeawejlPnebendowskich w Gdyni

42, pi*ma nr UK2.4120"8.2010,A1 r dnla 27.04.?01G r. skier.owanego do Multi Marlne Service $p" z
o,o, informuiqcego 0 wydaniu decyzji nakaeowei;

43, wydruku wiadomc$ciwr?l z zalqcanikami z Wydzialu Amhitektoniczno-Budowlanego w Gdyni,
dotyczqcei pisma Multi Marine $eruice Sp, z o,a.: skanem pozwol*nia na budawg i decyzii
Wojewody Pornorskiego, utnymujqcej w mocy, poxrole*ie na budowq {wydruki z pagzty
elektroniczn*j, nie pohrierdrone ra zgodno$f z aryginalem);

44, skanu odpowiedei MKIDN na skargg z dnia 28.04,201S r., skierawan4do Wajewddzkiego $4du
Adminishacyjnego w Wanszawie przea Feniq 

.

inwestycii pr,zy ut" Platnwei/Pn*b**dowskich w Gdyni - na decyzjg hl|KiDN stwierdzajqgq
niewatno$C p*rwolerl kotrserwalorskich * da wiadoms$ci Miej*kiega Kanseniratora Zabytkfw w

, Gdyni (wydruh skanu nie potwlardzony za agodno$f z oryginalem);
45. wniosku o wydanie po*wolenia na realizacjq inwostycji frzy ul. Przebendowskich/platowej w

Gdynizdnia21."ry12U6r;,zlotonegopnezpana r r .-:! ,:,-. ,wystgpujqcegowimieniu

;, Invest Kornfod $.A, sp, knm, iDe-WAtJ $p.J,w,A"ll, Dnewieccy.
W aktauh brah jest prqjektu bndowlanega, bgdqcego podslawq wydanych poewolefi konserwatorekich
ktorego oryginai zostal pnekauany za po$rednictwem M,ini*terslwa Kuttury i Dziedzictwa Narodcweg,o do
Wojew$dzkiego $qd u Adm inistraryjnego vrr Warszawie.

woJEw60z* 
'RZA* 

OCHRON' ZAS''K.W W GnAl,lsKU 
&

ul, Pohrtanka 2, &0{Si Gdar.isk, tel.; $g $0i$Z€i
*$er*pqhlsna?.e-by!t{.as,qdt, pl, r+mill gdanek@zrbylki.rnail. pl



Fcmorskl lVrjowddzkt Kon*rwator ZiUytf*w

Fonadta Fnmorski Wojewddzki Kcnserwator Zabylk&w p*siada nastgpujqce dokumeng, zwigane ze

skargami wplywejqcymi do tulejszego uragdu w zwi,qku e prowadzonq inwesgcje pruy ul,

PlaiawejlFmebendowskich w Gdynit

1. skargq Multl Marine $eruice $p, z o.o. z dnia ??.05.2015 r" {wplynqla dnia 25,05,2015 r,.} na

dzialalno*d Miejskiego Konserwalora Zabytk$w w Gdyni w zakresi* wydanych poxwole{ na

realizacjq inwestycji pny ut, PlaiowejlPnebendowskich w Gdyniwraz z kopiami postanowi*nia

nr UKZ,412$,2.17,2014.A1 z dnla 31.03,?015 r,, por.wolenia konserualorskieEo nr

UK2.4125.2.17,2il14.A1 z dni* 11"02.?S14 r i pnzwolenia ko*seruatorskiego nr

UM.4125.1.S6,2014.A1 zdnia 1S.10.?014 r.

2. pismo nr FWKZ.S140.1.?015.0C e dnia ?5.0S.2015 r. w sprawie pnekazania malerialdw

dctyczqcyclr spfsw opisanych w wlw skardze;

3. pismo nr U1Q.,41047.2015 z dnia 15.07.2015 r. z dnia 15"07"2015 r. informujqce FIVM o

pnekazaniu akt ryrawy do Pomorskiego Urzgdu Wcjewddzkiego;

pismo nr UK2.41fi,47,?015,A1e dnia 23,07.2S1$ r, pnekazujqce wiw akta sprawy i wyja$nienia

lv sprawie skargi Multi Merine Serviee $p, z o.o,;

a. kapia pozwolenia nr Ul<2.41?:5,2,17.2*l4,ALzdnis 1'1.02,2014 r. na prowadzcnle rcMt
budowlanych w ot*czenlu eabytku wpisanego do reiesku zahytkdw pol*gaiqeych na

budowie przylqcza kanalizacji *anitam*j, sieci i pruylqcza wodociqgowego, instalacji

gazowej, kanaliz*cji deszcrowej, linii kablowej nn 0,4 kV i linii o$wietleniowej wrcl z

*iupami s$vyietfeniowymi orae przy'lqcza elektrycanego na dr, nr 10S3111S, 77S/119,

7771119,778i118, 9971115, 1037197, g9S/115, 1CI021116, 7791119, 7&1117,1049/154 i

10741154 KM S2 obrqb Gdynia polozonych pray ul, Flaiowei crau pi?y ul,

Przebendowskich w Sdyni wrae z wnicskierm, pelnomocniclwem, dwuma

o$wiadcze*iami o patledanym prawie do dyeponowania nieruchcmoictq na ceie

budowlane oraz fragmentem projekhi budowlanego {pnansza ebiorcza sieci oraz plan dla

braniy sanitarnej i elektrycznej);

b. kopia porw*lenia nr UK2,4125,1,$6,201,4,A1z dnia 1$,1'0,2014 r. na prowadaenie rob6l

budowlanych w otoceeniu zahytku wpisanego do reiestru zabytkow pnlegajq*ych na

budowie zespolu budynkow mieszkalno-uslugorvych na dz" nr 1003/110, 77$1119,

778/118, S$71115, 1037/97,9p6/115,'100?11't6,7791118,781,1a17,104$i154, 1074/154

KM 82 obreb Gdynia pobtonych pray ul. Flatowej oraz prey ul, Faebendowskich w

Gdynlwraerwnioskiern zdn,ia 0t.10.2A14r,, pismem wyja$niajqcym z dnia 01,10.2014

r., pdnomocn ictweru, frag mentem pr*jeklu (rysu nki *lerw*cji, rys u ne k zagospd arowan i a

terenu) oraz wcze*niejseym pnzwoleniem m UK2.4125.1.3S,?013,A1 z dnia 1S.0$,?013

l,;

wydruk wiadomc$ci Mulli Marine $eruice $p, z o,o. z dnia 23,10"2015 r,, przeslanej drogq

elektronicznqw sprawie inwestycji przy ul. PlatowellFreebsndcws'kich w Gdyni;
pi*m0AF.1331.59,2015,SR z dnia 28.10,2015 t, zodpowiedzi,qna wlw wiadonnoSd;

wydruk wiadomoici Multi Marine Service $:p, z o,o. z drria 28.10.201$ r, w sprawie dzialari

M iejskiego Konserwatora frabgkdw w Gd yn i wftz z ealqmn ikami ;

a. wyd,ruki skanbw postanowieri MKinN z dnia 11.0$.2015 r. utnymujqcych w mocy
postanowienia z dnia 30.07,2015 r. nr DOZ-OAiK^000.574A,201S[WK] i DOZ-

oAiK.6$0,s74.?01 $[WK],
pismo Multi Marine $ervice z dnia ?8,10,2015 r, w sprawie dzia{afi Mi*jskiEo Konsenratora

Zabytkow w Gdyni;

woiEwo'BzKr uRz40 ooHRoNy zAEyTKow w GpAN$Ku
ul. Poh,ulanka ?, 8,0-807 Gdaisk, tal.:$8 3014247

4.

5.
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Pornsr$ki l'YoJswddzkl Ks.n$enyntor l*bythriw

g. wydryk skanu plsma r dnia 11.CI9.?015 r, sdresowanegn do Minjskiego Kcnserwatnra Iabytk6w
w Sdyni peer Multi Marine $eryics Sp, :0,c., wzywajqcsgado wetuyrnania inwestycjipny ul,
PletowejlPnebendnwskinh w Gdyni ;

10' plsmo Multi Marine $ervice $p. z 0.0. z dnia 2$,10,?015 r, sdno$nie dzialari Miejskiego
Konserwatora Zab$kdw w Gdyni w rprawie inwestyeji prly ul, Platcwej/przebenCowikich w
Sdyni;

11. pismo PWKU"020.7.2S1{i.BR z dnia ?3.10,3015 r, skierowane da MKI w Gdyni w sprawie
zlo2enia wyja*nieri odnoiinie ilwestyeji pny ul. Fl*tawej/Fruebendou*kicfr w Sdini;

1?' poctannwicnie nr UKZ.41!S"1.'167,2015 a dnia 30.10.2015 r. odmuwiajqce wszczgcia
poslqpowania w sprawie wydania po:wal*nia na wykonywanie robft budowlanyih w olocreniu
zabytku,;olegajqgych nu realiracji inwestyeii pr:y ul. Flatnwej/Puebendowsiich w Gdyni na
wiliosek Pani relnornrcnika i:ntvsstora;

13, skan pcatanowienie nr Ul{2.41,?0.1?"?015 z dnia 30.1,0"2015 r,, odm*wiajqcego wszczgcia
posiqpowania w. sprawie wezwania do wstraymania robdl UuAu'nianyin przy uf,
PlniowejlFrzebendrrff$kjch w Gdyni na wnissek Multi Marine service $p. z o.o,

14' aaiateni* Multi Marine $eryice Sp. z o,o, na po$*newienie UKZ.41ZA'.1L 2 dnia il6,11.201S r.,

{wplynqio dnia 09" 11 .201i5 r. * rtoio*e osobiScie o godz. 15,f S);
15. skanpiom*nrUKL4120.1?.?015.ALzdnia16.'11,?0tsr,,praekazujqcegozaialenieMultiMarine

Seruice $p, z o,o, do MK|DN;
1S. pismo Ministerstwa Kultury i Dzi*dzictwa Narodowego nr D0Z-OAiK.0701.4.2016[K$] z dnia

03'02,?01S r. adresowans do MXZ w Gdyni {do wiadorna$ci PWK?} informui4ce, ze bwentualne
prowadrenie rob6t budowlanych na terenie inwestycji pny ul. Platowej/Pnebendowskich w
Gcynijest nielegalne;

17, wydruk wiadomoScid* PI#KZ od Multi Marine $ervi$e $p. a o.o. przeslanoj drogqelektronicenq
wazzzalqeznikami z dnia 11,02.20'lS r. w sprawie nadzuru nad dzialaniami MKZ-w Gdyni;

18" kopia piema Multi Mari*e $ervice Sp, z o,o. z dnia 29.03.2}tr6 r. skierowanego do Marsealka

lVojewidztwa Fomcrskiego w sprawie podiqcia dziafari odno*nie inwistycji pny ut,

- Platowej/Freebendowskiuh w Gdyni prowadxonej bez pczwolenia konserwatorskidgb;'
19' wydruk wiadomo6ci Z*stqpcy PWKI lti*r,owanej ds MKZ z dnia 05.04.2016 r., infonnujqcejo

prowadz*nych nlel egal nie rubstaeh bu dowfan ych ;

30. vuydruk wiadomosci Mle,il*iego Kon$rwatora ZabgkSw w Gdyni do PWKZ prestanej drogq
ghltrcnlcenqwrae a zai4lenikiem z dnia 07,04.?0'10 r. infcrrnujqcejo przeprowadzonych w dnig

-. 06.04.201S r, oglEd;inach terenu inwestycji Bny ul. Flafawei/Free5*nilsw*tiicn w Gdini;
21. pismo Multi Marine $truice $p. z o,o. z dnia 08.04.2016 r. waywajqcego do wstaymania rob6t w

relonie ul, PlatowojlPnebendowskich w Sdyni wr&z e dokurnsntaCjqfotograficznqdatowa*qod
0$.11.2CI15 r,;

22, pismo Marszalka WoiewMzhau Fomorskiegc nr DAK-A.1720,3?,1010 z dnia 13.04.2016 r,

qrykryujqge skargq Multi Madnn $ervice $p. z o.o, do razpetnenia zgodnie z kompekncjami
do MKZ, PWKI i na policjq;

?3. decyzia MKZ nr UKZ.41?0.S,201$,AL z dnia 12.04"!016 r nekazujqca wrtaymanie
prowadeonych bez pozvttoleni* kcnserwalomltiego rubdt budcwlanych w oioczeniu iabytku
wpisanego do re.iestru ,na terenie nierurhomo$ei usytucwanej w rejonie ulic Platowej i
Faebendcvvskich w Gdyni, dziefki nr l83z, a8st, g8sz i rgg4 obreb ortowo 00?2;

24. pismo Preaydenia Miania Gdyni nr UKI.1431,2.201S,A1z dnia 21,04,201$ r. skiercwane do Multi
Marin* Servics, $p. r o,a. ido wiadomo*ci pWKII 

;
25. wydruk wiadomo*ci od Mlc w Gdyni a dnia 26,04.2016 r, e wyjasnieniami do sprawy;

woJfwsDuKl URZ{il OCHRSNY eAByTxoVy W Sb*NsKU
uf. Pohu{a*ls ?, 80.807 Gda,tck, tst.: f8101.62{I

wnd.oqLronsrabv$w"gde.Bl, e-meit: td€n$k@iebytii.mefl,p{



Pomoruki Woiew6dzki Konseri,yator ZaUytttOw

2S, skan po$tanowienia MKIDN nr DOI-fiAiK-S700/f3S4115[S$ztK$l z dn]a 27,04,201S r,

utrzymujqce w mocy posts,no$ienie Ml{Z w Gdyni odmawiajqce wseczgcia postepowania

*akaeowego na wnioseh MultiMadne Serviee $p. zo.o. z 11.09.?01S r.

Na ncdstalyio nalvyiszl{ch dokx.{:lent6w u$lalqna n*stepui{ay pq#:hiff spr?wry:

{ontrolq preeprowcdzono w zwiqzku ze skargami na drial*nia Miejekicgo Konserwatora Zabytkdw w

6dyni {zwanego dal*j MKZ} dotyczqcymi inwe*$cji pny ut. FlafiwejfFruebendrwskich w Gdyni,

elotonymi pnez Mufti Marine $ervice $p, z o,o. dp Pomorskiego Wnjew0dzkiago Konserwalora Zab'ytkdw

{nuanego da}ej FWKZ}, Minietra Kultury i Deiedzictwa Narodowegc izwanegc dakj MKiDN} oraz

Woiewrcdy Pomo rskiego,

Pnedmiotem wydanych pnez MFIZ de*yzji * po:rmleft kcnserwatorskich, ktdre staly sig nna$pnie

podstawq skargi zloionej preee Multi [*adne Seruics $p. z o.c. z *iedzib4 w Gdyni do MI(iDN jest

inwes$cia zlnkaliuowsna pruy ul. Floirwei i pny ul, Prz*bendowski*h w Gdyni, na terenic dzialek nr

1003/11S, ?7$1119, 777t119,778/118, 9S7/11S, 103?/9?, g$$111{i, 10$ll11S, 77$1118, 781t117,

104S/154, 1S74/1$4, 130, 121 i 1?4 KM S2 obi', Gdynia (ar+hiwalne numery deialek), polegajqca na

budawie zespol* budynkdw. Jak wynika z por0wnania planu inwestycli, dtnowiqcego etsment projektu

budnwlanego - planszy xbiarczej siecl * hudawa budynkdw wrae z gara*em podzjemnym oh*jmui* tercn

4 dzialek: 7771119,77$1119, 1003/11S i77S1118 {aktu*lne n*mery deialek: fS51, 28$2, 2S37 i?S54).

Wa$sicielami terenu inwes$cjibyli: FOLN0RF $,4,, Pan t, Pani ran
fr!Ll^r^ L ^*:,!^1.- h^^J r t^l:4^ fa^i-J^*},- la^-' r'--r- ff^*^^---..r-i ! n.-*1 tl*tAk,ai

W{e$cbiele dzislali w spawje uzy,sftania pozwslsnifl,:na rsallzsejq inwestycji popq$
plnomocniltOwl'eariiq

' " r dnia ?8,CI1,?014 r, MKI wydd w dniu 11.03,3$f 4 r. pnzwelenrie nr Ul€.4125,2.17,1CI14.A1na

prnt*adzenie ro$t budowlanych w otaeznniu zab$ku wplnanego dn n{sstru rahgk6w polegajqcyeh na

budowie prayl4ce* kanalieacjisanitamoj, sieciipmytqxa wodceiqgnwego, instafacjigazowej, kanalizacii

deszczo,l*ej, linii kabtowej nn S,4 kV i tinii o*wi*tleniowej wraz a slupami o*wietleniowymi orae pmyiqcffi

elektryczn*go na dz. nr 1003111S,776/'tr19,777/119,7?S111S,99711'15, 1037/97, 996/11S, 100?111S,

779/118, 781117,104S/{54 i '1S7411$4 KM 82 obrqh Sdynia polotonyctr pray ul, Flaiowejoraz pny ul.

Freefuendawskich w Qdyni. Do wlw porwol*nia na rrniosek strony z dnia 25.S3,?S1S r, wyd*no
postanowienie *r UKZ.412*,217.2014,A1 z dnia 31.03,2015 r. * sprostowantu oceylvistej pomylki

polegajqpej na podaniu blgdnych numer0w dziabk * w tre*ct p0$tans$/ienla wymieniono wszystkie

prawidiowe numery dzialek: f 003/11$, 7761119, 777/1lt, 77811 18, 10371S7, S96/115, 1009/11S, 7791118,

7811117,10491154, 10741,|54, tr78, 121 i 124 Ktul 82 abr. Gdynia. Na podstawis wniosku Fani Ma*j
Rejniawlczzdnia0S,l0,f014 r, il{KAwyda}wdniu 1fl,10,10f4 r, psr#glg6f$nrUl{L412$,1,$0,m14,41

nff pr0tiladl$nie rohfit budowianynh tr'l fflnnrunitt mhyll$ u/pi$snsgn dn rnjentru rebgk$w pnl,Eajwynh
na budowie eespofu budynk*w mieszkalno-u*lugnwy*h na da. *r 10S3111$, l70l1tg, Z?ll1 1S, ?TS/11g,
s$71115, 1037197, SSSlfls,10S?/11S,7?9/119, ?S11117,1049J154, 107411$4 KM g? obrqb Gdynia
polotonych przy ul. Fla2awej oraz ilrny ul. Pnehendow*kich w Gdyni. 0d pnwyiszych decyzji nie
wniesiono adwdanla i staS siq ono o*tateczne.

woJrw0sun uR:40 0cHnolly eAByTxSw w enalrsxu
ul. Pohulan*a ?, $ff407 Sdartrk, tel.l f* 3S1{lSl

s4$S{",p"qberqrrshyLk6,r*,gd$d, ooait; gdrnek@zsbytki.ffi ei}, pl



?omarskl tVolewddeki Kcn*en*at*r Zsbytk6w

tnwestor eobowiqpany praepisaml Uetawy z drrta e dnia ? lipca 1994 r, * Frawo budswlane iFe. U, z 301S

r.| poe. 290 t,j,) zlotyl wnio*ek o pozrvol*nis na malhacjg r*spnkt rubudswy do wla*ciwego organu

budowlaneg* * Pr*zydenta frlia*ta Gdyni" Str*nami w p{st*p$waniu pned organem budowlanym sq nie

tytko wla$eieiol* predmiotuurej nri*ruchomo$+i i ich petnomocnicy, lecz r&wnisl wlatqiciele sqsiednich

nieruchsmo$ei, m.in, Multi Msdne $ervjee $p, z o,o, i Fani I Pienpotnie vrydane

poewnlenie buduwlene zostelo uchylone pzez Wojewodg Pomorskiego po ruzpalreeniu odwplai

wniesicnych pn*z *tnny, 0etateczne pozwolenie rra budowq, pozostajqce w obroeie prawflym wydane

zostalo w dniu 02,01,2015 r. decyzjq Prezydenta Miasta Gdyni nr MA111.6740.478.2013.I-W-8?1/4. Po

rozpatrzeniu odryofert stron Wojewoda Pomorski decyzjq nr Wl-1.7840,3.?$,?01$.D0 z dnia t5,$S.f,S1$

r. utr:zymalw mcey wlw pcxwolerie hudowlane.

NaleEy nadrnienic, ze usta[ai4c strcny pestqpowania na pctnehy postqpowania w eprawie pnestrzegania

przepis$w Ustawy o ochrnnie zabytkfiv* i opiece nad eabytkami w rnarcu ?01S r, MKI ustalil, ie
wla$cicletami lerenu byli; P*n ' ^'-*-'(, Pani 

'. - ^,, Cogilko Potonia $p" z 0.0., So-

Wet sp, j, W.A,D. Dnewieccy, Pan ' '- --'i, Pani - -'-e, lftve t K*mfsrt S A. sn.

k.,Panl. ,Pani ,Pan - "'^'li iPani i,

Wniosek o pozwolenie na kontvnuacjq inwestycji z dnia 21.03.2016 r. zloiony eostal przez Pana

,_ - pelnomocnik* wla$cisieli terenu,

W dniu 22"fiS,*01$ r, pned*tawiciel,$ru{li Marine $erviee $p" z o,o. ltlni$sl stmrgg iwp}yn$a dnia

25.05"2015 r") na driatalno$e MKI dc Fcrnsrskiego Wujewodzkieg* Knnserwatora Zabytk0w {ruanego
dalej FWI€), VT #w skardz* ewr6cono uwasq na $eersg uchybi*r'r w wydanyeh poztryoleniach i

postanowi*niu o sprostowaniu d,otyczEclch realizacji inwertycji przy ul. Plaicwej/Frzebendowskieh w

Gdyni, R6wrrocze*nie skar,ga erntala zlotona do MKiilN, ila Biura MKZ w Gdyni wplynglo w dniu

?2.0$.2015 r, pismo tvlKiDN z prc*bq o pnekazanie aki spraw BCIr$/olefr konserwabrskich nr

UK2,4125.?,17,tCI14.41 i UKU,41?5.1.9fi,?0'l4.Al. PWKi uwr*$lsiq u pneekaaanie akt apraw w,dniu

25.06.2015 r. Ze wzglqdu na wez*$nieisze pnekaz,ante nkt spraw.W*iewadzie Pornorskiemu na potneby

prowadzonego postqpwania odwdawczego ad decyzjiorganu budowlanego MKZ przekazalkopie akt

wlw organom w dniu ?0.07,201{i r, i23,07.?015 r. MKZ informcwal pisemnie PWKZ o prmedowaniu

sprawy skargi na decy*j* pra*z MKIFN, W dniu 24.07.?015 r. MKiDN pismem nr DOZ-OAilt-

S$0,574A.?0''SIWK} i pism*m *r DCIZ-0AiK'660,574.2CI15[WK] {wBlynSy da MltZ il4,08,t015 r.}

zawiadsrnil a wszczqciu po$qpwafi w sprawie $twierdzenia niewaino$ci poewalef nr

UK2,4125.2.17,?014.A1i 1.fK2.4125"1,98.?014"A1, W dniu 3CI,il?,201$ r, MK|DN wydal postanawienie nr

D0Z-OAIK-060.574A,2015pVKj wstnymujqce wykonanie deayaji Ml€ nr UKZ.41?5.1.96.2014 AL. i

postanowienic nr D0Z-0A|K660.574.201$F/VK} wstnym*jqee wykonani* decyzji nr

UK2.4125,?.17.?014.A1 (wftynely do Ml{Z S7,0S,3S15 r;}. $trona e}affta wniosek { ponowne

rozpatnenie $prawy i uehylenie pCI$tanfiwiania nr FOZT0AiK-660,S74&?01 lWKl. Postanawieniem nr

S0e0AiK-660,S74b,2CI15[KP-8i]lj51 z dnl* 11,*$.2015 r. MKi$N utnymd w mssy w*ee*niejsze

postanowienie, W pwtanowienimh w*treymuj4ry*h ryykonalno$* decy,eji MXTSN wskazal, ie d*cyzlc

zostaly wydane : rafqcym narusrsniem prawa, tj. wadqckre*lunqw art, t 56 $ 1 pkt ? Kpa, uzasadniajqpq

stwiedeeilie niew*lno*ci decyrji. Zwr$cono u$rage, le w potwoleni*ch nie wekazano terninu ich

watno$ci oraz sp*obu pruwudzenia wsk#any*h w deoyzjach robdt, Wlw elernenty nateialo

w{}JFvrsbzm uFrAD nc*nolrv aRnvwsw w GilAit$KU
vJ. Pchulanka !,,8&8Sl Gd*ish toL: f* 301-63.{7

e*nai: gdensk@zailylkl.ma$. pl



Pcmam|ti 1{ojelv6dzki Konpsnr*ator Z*Uyf nOo

obligatoryjniezawreiwpczw*leniukonserwatorskiri,zgodniez$21 ust. lpkt3iSRozponqdzenia
Ministra Kultury i Deiedzictwa Nardowego z dnia ?7 linca ?011 r, w sprawie prowadz*nia prac

koneerwatorskich, prac restauntorskich, rob6t budowla*ych, badai konserwatorskicl, badaA

architektonicznych i innych dziatair przy zabytku wpisanym do rejestru eabytk*w oraz badafi

archeclogicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr '165 poz, 987 z p0in, zm,).

W dniu 13.08,?015 r, Pani , : * pehromocnik wla*cicieli terenu inweslycji przy ul,

Plaiowej/Preebendowskich w Gdyni ewrocila siq do MKZ o wyj*$nieni* wqtpliwa*cica do $e$ci deffii
{pnedmiotowych pozwoleri konserw*torskich}, W dniu 01,09.2015 r. MKZ wydal postanowienie nr

UKZ.41?5,1,96,?014,Rf| wyja*niajqc* tr*$C decyaji nr UKZ,41?5.1.911.?014,41 otaz postanowienie nr

UK2,4125,2.17,?014.Rf1 wyja$niaiqce tre*c decyzji nr UKZ,412$,2,17.2fi14.4L,

W dniu 24,09.2*15 r. MKiDN d*cyzj4 nr SCIZ-OAiK-6S0,S744,201$[VVKI stwierdzi] niewa,*no** decyzji

UK2.4125.1,96,2014.A1, natamiasl decyejE nr DOZ-0A|K-060,574.20J5[WK] stwierdzil nietratno*f

desyzii nr t,1K2,4125 ,2,17.2014.A1. W uzasadnieniu decyzji MK|DN jako pnyczynq niewatno$ci p0dal

brak dwich obligatoryjnych elsm*nt6lv w ros$trzygniEciach pozwalefl konseru*torskich: brak wskazania

terminu waino$ci decyzji *raz brak okre6lsnia sposobu prowadzenfa robt, Jak wynika r analizy daltzyeh

akt sprawy - shony skonystaly a moiliwo$ci wyrtqpienia a wnioskienr o ponowns ruzpatreenie $pra!Yy.

Qstateczne decyzje MKiDN w sprawach (nr DOL0Ail{-660.1184.1s[BSdKS] i ilOZ-OAiK

060,1185.15{BSdKSl zostaly wydane 12.02.2016 r, {do Biura MKZ wplyne{y dnia 23,0?.?016 r.),

Utnymywaly one w mocy wcze$niej wydane decyzje MKISN, w uzasadnioniu pcdaj4e brak

obligatoryjnych elementdw w rczslnygniqciech pnedmlotowych pozwolerl kcnmnpalorskich, flwrdcono

rdwniet uwagq, f* wydane w dniu 01.09.2015 r. .p*s{an.0,,ry!qnh wyija$ni*jrye ire*d decyeji nr

Ul<2,4125.1.96;2014,A1 i 4125.2.17.m14.A1 zostaly Wane sir spo*U nieuprawnlony, gdyZ

postanowienia wydawane na pndstawie,arl, 113 $ 2 Kpa majqna cetu'8ia**iani*,*ieisgno*ci izawito*ci

decyzji, nie sfu2qnatcmiast al[minowanlu wad decyzii,

Prawidlowo$C dridarl MKZ w zakresie wydanych poz-woleri na realieacjq inwestycji przy ul.

Pla2owej/Przebendowskich w Gdyni nie prdleg,a koiltrqfi, z uwagi na fakt wyd*nia ostatecznycft decyzji

MK|DN:w pnedmiotowych sprawa*h.. Z powylszyeh decyrjiwynika, te 2 pozw*lenia ko*senratorskie

na prowadzenie rqbot budowlanych w otoczeniu zabytku (nr Ut<2.4125,1,9fi.2014,4l i

U1{J..4125,2,17.2014.A1) zawlerafy b{qdy, powodujqce niewatno$f decyzji" Ponadto w tcku postqpowafi

nieprawidlowo etosowano art. 113 Kpa $ 1 i2 wydajqc posianowienis nr UK2,4125.2,17.?014.41 w

sprawie sprostcwania oezywistej pom,flkiw tre$ci decyzji pozwalajqcej na wykonanie paylqczy pny ul,

Pla2owej/Przebendowskich w Gdyni. $zczegdlowe wyjainienia odno$nie za*losnwani* powy*saegc

przepisu zn*jdujqsig w uaasadnienlach decyeji MKiDN.

Pnedmiot kontroli stanowiq dziaiania MKZ, podejm0wan6 w zwiqzku ee wstnymaniem przez MKiDN

wykonalno$ci pozwolefl konserwatorskich dla raaliaacji pnedmiotowej inweatycji orae otnymyr*ani*rn

informacjiod Multi Madne $ervice $p. z o,o, na temat prowadeonych tee pozwolenia ko*serwatorskiego

robdt budovrtanych w otocze*iu z*bytku.

woJEw0DzKr uRzAD ocHftoNy zAByTKow w GDAfI{$KU
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Fomor*ki lttojew*drki l{onaerwator Eahghdw

W ramach niniejstej kontrali w dniu t$.05.?016 r. uprwa*ni*ni pnedskwioiele Pomorskiego

Wnjewddrklego Konserwatcrs litbytk0w zwrdcili siE do Miejskicgo Konsenivatora Zabytkdw w Gdyni z
pytaniami w farmie plsemnej w zakresie otnymywa*ych informacji odno$nie rozpoczgcia inv*e*tyeji pny
ul. PlatoweilPnebendwskich w Gdyni oraz podejrno',vanych dzialafi udnognie samawo6ie
prowadzonyeh robot, Miejski KonsenffaiorZabgk$w w Gdyni udzielil odpawiedri na powyf*re pytania w
formie pisemnej w dniu 17,05,?0tO r,

Ponadts w dniu 18.05,201fi r, upowatnieni do lrontr*li pracownicy Wojew6drkiego Urzqdu Ochrony
Zabytkdw w Gda$sku pnepitruradzili oglgdziny terenu inwestyeji, W toku oglqdzin wykonano
dokumentacjg fotograficznq. $ponzqd.zcno probkdt oglgdzin, kt*ry ealqczono do akl sprawy,

W dniu '11,09.2015 r, do MKZ wplyn$o pismo [rlulli Marine gervice $p. z o.o. stanowiqce wezwanie do
natychmiastowego wykonania as,talecznych posta*owiefi MKiDN popraez wydanie pnez MKZ nakazu
wstraymania robdt budowlanych' na podstewie art, 43 Ustawy o ochronie zabytkdw i oplece ned
zabytkami. W ocenie PWKZ bralrljnst dokumentdvr *wiadeeqcych o prowadzontu rsbst budnwlanych w
momencie otr:ymania pisma pnez MltZ. Fi*ma Multi lvlarine $srvica $p, z o.o. z dnie 11.00.2S15 r.
eostalo pottuktowane pnea MKI jalm wnicsek r vsa*aqcie p*stqpowania i w odpowiedzi w dnju
30,10,?015 r, pastanowieniem nr UKI4130"1?,3015 Mf€ odm6wit ws:czpcia postgpowania na
podstawie art,61a $ 1 i?, Prueclstawiciel Mutti Marine Service Sp. zo.o, wni6stw dniu 09,11,?fi1S r.

zatalenie na polrtyzsrn postanowienie. W dniu 27,04"2S1S r. MKiilN pc*tanawieniem nr ilOZ-OAiK-
670011 354/1 5[8$rlKS] ulrzymal w ffiusy zaskar2one paslanowienie,

Zar$wno z treSci pisma Mutti Marine $ervice $p. z c,o, Z dnia 1 1.09,201F r,, iak i dalszej dokumentacii w
aktach spra'#y (w szczegdlno$ci clokumentacjifotogra{iczrrej) nie wynika, aby prace prowrdzone byly we
wne$niu 2015 r., MKZ nie miali podstaw do wydania nakazu wstnrymania rob6t, Nalety rozrd*rid
postanowienie o wstaymaniu wykonalno$ci decyzji od nakag* ws{nymania rcb6t wydawenegp na
podslawie art. 43 Ustawy o ochronie zabytkfw i opiece nad zabytkami. Nakaz takiwydaje siq tvlko w
przypadku, gdy bez pozwulenia lub niezgodnie z warunkami pozwolenia robag budowlane sqfaktycznie
realizowane, $tanowisko takie znalazln sig m,in, w uzesadnieniu wyroku Wojewddzkiego $Adu
Adminitlracyjnegs w Warszawie nr Vl[$IrlWa 11$?/.t4r

,i.,.)ileleiy ea* w tym rniejscu dostn*c, ie zgodnie ? art, 36 ust, 1 pkt 1 i pkt 11 wnkazanej ustawy,
pozwolenia wojew$dxkfego kanrerwatora rabytk6w wymaga pror*rdzeni* prac konsenrratorskich,
restauralorskich lub robst budowlanyclr pny zabytku wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych
deialari, ltt*re mogiyby prcwadeid do naruszenia substancji lub zmiany wyglqdr.r z'aOyt[u wpisanego do
rejesku, Stosolvnie za* da art. 43 pkt 2 i 4 wskazanei ustawy, wojew$diki 

-*anienruator 
zabytk6w ro{daje

decyzjq o wstrzymaniu wykonywanych bee jego pozwolenia lub w spos6b odbiegajqcy od zakresu i

warunkdw okre*lonych w pazwaleniu; robdt budowlanyeh pray zahytku wpisanym Oo ieje-sfru hb w j*go
otoczeniu; innych dziaiarl, o kt0rych mowa w art.36 ust. 1 pkt 6-S i 10-i2. Zpnyloczonych przepisdw
wynika, i2 w sytuacji, gdy orgen kcnssrwalorski shrierdzi wy*onywanie przy zatyti<u rob6i buriowlinych
i innych daiatai bez pnawalenia, wydale decyzjq c ieh wstreymaniu, P*estankq aastnsowania tego
qzeplsu jest wiqc m, in. slwisrdzeni* prowadzenia prac lwymagajqcyeh pazwolenia ksnserualcrskiegi;,
(.,,)' Zatem, pzed zastasowanism 4d.43 pltt ? i4 ustawy o octrrsnie;ahytk*w ioplec* nad zabgkimi,
organ kcnsenruatorski mu*.ia! ustali* nie glko, ie ma do czynienia z zbbytkiem (co uzasadnia jego
dzialanie w sprawie), ale tei, ie przy tym eabytku prowadran* sqdriatania v,rymagajdrs pozwclenia {..,j.-
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Pomorski UYojewddzki Konsenilator Zabytk6w

!T dniu 03.02.2016 r. MKiDN wystasowal pi*mo do MKZ {do wiadorns$ci hitulti Marine Servioe $p. z o.o.
iFWKZ), w ktirym zwracal u.Yagq, fe w zwi4:ku z wydanymi p*ez MKIDN decyzjami (nieostateeznyrni)
stwierdzajqgymi niewaino$c pozwole* ko*senuatorskich na realizacjq 

-inw*stycji 
prey ui

Pla*owejlPr*ebendow*kich w Gdyni nraz wydanymi przae MKIDN cstateiznyrni posianowieniami
wstnymujqeymiwykcnanie wu decyzji organu ochrany aabytk$w 

"ewentualne 
dalsze prowadzenie rohol

budawtanych zmienajqcych do reatiza+ji ww inwestycji nalety umad w Swiefie preepi*dw ustawy z dnia
?3 lip*a 2003 r. a ochronie zab$kSw i opiece nad zabgkami, za samowolns, co a koleiobliguje organ
konserwatorski pienrszej instancjido podjgcia daialari w trybie nadzoru kansen'ralomki*go, nkre$lonego
praepisami rozdzialu 4 ww" ustawy".

Na zadane w toku kontroti pytanie, kiedy dokladnie razpoczqly siq roboty budowtane zwiqzane z
pnedmiotowq inwestycjq MK? poinformowal, ie nie posiada takich informacjl W dniu 23"02.2016 r. do
MM wpiyn$o pi:srno Multi Marine Service Sp, z o,o, z i*fonnacjqo prowadzonych robolach budowlanych
przy ul. Plazowej/Pnahndowskich w Gdyni. Z treici pisma jedr':oznac)znie wynika, 2e roboty budowle*e
sq kantynuowane. W driu 24.A2,2016 r. do MKZ wplynq{y decyzje MffiilN utrzymujqce w mocy decyeje
slwierdzaiqce niewatna60 pzwateri kon*eruatcskich na realizacjq wlw inwestycji, W dniu ?4.S?.2016 r.

inspnktor MKZ pneprowadzil oglqdziny nieruchnmo$ci polotonej pzy ul. Flaiowej/Fr:ebendowskich w
Sdy*i, sponqdzajqc dokumentacjg fatcgraficznq i notatkE stu*bow4 z ktdrych wynika, te na lerente wlw
nieruchomo$ci prowad:one sq roboty polegajqce na budowie fundamentow. W konsekwencji w dniu
03,03,2016 r. piemern nr U!\2.412A.S,201 S,AL wszczqto postgpowanie w sprawie kontroli paestrzegania
i slosowania paepis$w ochrony zabytk$w i opieki nad zabytkami i zawiadomiono strony o kontroli
nieruchomo$ci pny ul. FlazowejlPaebendowskich w Gdyni w dniu 22,t1S.2016 r. $trony postgpowania
uslalono na padstawie wyk*zu podmiot6w a ewidencjigruntdw.
W toku kontrali przeanalizowano ewentuafn4 zasadnosi zastcsowenia art" 3ff ust, 3 pkf 1 Ustewy o
ochroni-e rab$k6w iopiece nad zabytkami, rgodnie z ktSrym przl wykonywaniu konlroli organ odrmny
zabytkdw jest uprawniony do wstEpu na teren nieruchomo$ci, je2eli istnleje uzasadnione podeinen6
znis:caenia fuh- u*zkodaenia za,b$kr:, Jedrrakie ustalnnoi'te ,w,'$**miotowel sprawie pnepis ien nie
znajdule zastosowania: pnedmiotowa inwestycja nie jesl prowadzona na terenie zabytku indywidualnie
wpisanego do rejestru zabytk6w i nie zagraia uuzkodeeniem fub zrriszczenlem zabytku, co zostanb
rozwiniqte w dalszej czg*ci niniejszego sprawoadania. Jednocza*nia ewentualne wydani* decy:ji
nakazujqcei wstrzymanie robdt budovrNanych musi :osta6 popreedzone v*szczgeiem postqpowania
administracyjnEo.

Jedna ze stron postqpcwania * Pani - pspaez wiikazanego pelnomocnika * Faniq' w dnfr.r 15.03.?016 r, w ndpowiedzi na zawiadomienie o kontroti zloiyla pismo,
wyja*niaiqce, te posiada - w jej ocenie wetne do ceasu wydania ostatecznejdocyzji MKinil - pozwolenie
konserwatnrskie na realiracjq inwestycji. Z pisma strony wynikalo, jakoby do dnia 14.03,4016 r. {data
pismai nie atnymala o*tatecanego rozstraygnigcia MK|DN, Nastqpnie dnia 1L03,?01S r, pelnomocnikPani ' 

iPan I r) o$wiadczyl, te-zostal painformcwany pgez fulKZ o
wydaniu ostatmznejdecyzji MK|DN, stwierdzajqcej niewa2no$i pozwole1 konserwatorstti'ch na rsalizacle
inwestycii ptzy ul, FlaicwejlPnebendowskich w Gdynl i w dniu 16.03.2010 r" uapn*stal wykonywanji
toMt budowlanych, ograniczaiqc *iq do rabezpieczenia terenu budowy. Stan taki p6twie4di1a kontrola
przeprowadzona prrez Ml{Z w dniu ?2.03,?01* r. W tnku kontroli sponqdrono pmtok6l, w kt6rym
sdnolowano stan j,w. oraz dokonano wpisu w dziennikil budowy, Jak wynika a wyja*nieri pnekazanych
pnez MKZ we wpisie podano naanrq organu kontrotujq*ego orfiz eawa$c informaiig o fakcie kontrcli ijej
pzyczynach,

W dniu 21'03.201S r' inwestor zlo*yl panownie wniosek o pozwolenie na rohoty budowlane na terenie
pzedrniotowejnieruchomo*ci(poelEpownnia zqslah pzedlulone przez MKZdoB,l.0S.l016 r.).
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Pomorshi lYojow6deki Konaeffator Zabytkiw

Na skulek inionnacji uzyskan*j td PWKZ w dniu 0fi.04,?016 r. inspektot"uy MKZ ponownie dokonali

oglqdzin terenu w/w inwestycji, stwierdeajry wykonywanie robot budowlanycli, Kopia notatld rfuiboweii
dokumentacia: fotoguaficzna an*lln{y pnekaaane pe{nomncnikrwi Pani ij * Panu

, W dniu 0fr.04,2010 r. Pan n zloiyl pismo, wyja$niajqce 2e

wykonywane robaty budowlane zwiqzane sq z raberpieceeliem $cian wykopu szerokopzestrzennego
preed os*waniem oraz 2e brak takiegc zabeapieczenia moie npowdowaf zagrotenie zniseceeni$m

nawienchni ulic Pla*owei i Preebendowskioh" W dniu 0$.S4.?016 r. Multi Marine Service Sp. z o.o, elo2vt

pismo do MKZ ido wiadsmo$ci PW[{U} wrazzdokumentacjqfotografi*znqobrazujqeqprowdzenie robot

hudowlanych od dnia 0S.11.2S15 n da 08.04,?016 r,, wzy'wajqce do wydania nakazu wstnymania rob6t

budowlanych i xawiadamienia +dpowiednich organdwo prowadzeniu rob6t budowlenych bezporuolania
organu ochruny :abytk6w,

W oparciu o cals$c pasiadanych material*w w dniu 12.04.201$ r. decyrjq nr UK2,4120,6,2016.A1 M'G
wydat nakaa wstaymania wykonywanych bea pouwCIlenia konssr$ralorskiego robdt budowlanych w

otocxeniu anbytku wpisanego do rejestru, tj, w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego eespolu

ruralistyczno-kuracyjnego Orlowo, wpisanego do rejeshu zabytk6w wojew6dztwa pomorskiago p*d nr
863 decyzjq z dn, 11 t,ipca 198i1 r, nie tere*ie nicruchomc*ei usytuawanej w reionle ulic Pla*owej i

Przebendowskich w Sdyni, drialki *r: 2837, 2851, 2852 i 2854 *bEb 0rlowc 0022, ktory dostarczono

stronsm, W dniu 25,04,?016 r, Pani r * pelnomocnik Pani j zhiyla
o*wiadceenie, te nie otr:ymala wlw decyzii, I informacii uzyskanych pnrez konlralujqcych drogq
tele{onicun4 po zakoficze*iu kontlroti wynika, te w dniu '1'S,0S,201S L w/w decyzja nakaaujqca nie byla

ostateczna.

W dniu ?0.05.201S r, FWK,Z olraymal do wiadumo$ci eawrsdomienie o mofliwo*ci pop$nienia

wykroczenia z dnia 16.il$.2015 n, skierowans pffsa MKZ pismem nr UKI.4120.S.?016 do Komendy

Miejski*j Policji w Gdyni,

Ocsns prStitidlowofqi podeimo',,iff,$yeh duialat;
Jak wspomni*nc we wcze$niejszej ce?Sci sprawozdania niniej*za kontrola nie dotyczy prawidlowo$ci

piowadzonego postqpowania w sprawie wydania pozwolenia na realizacjg inwestycji pay ul.

Pla2owejlPrz*bendowskish w Gdyni, gdy! wydane w tej sprawie deeyzje i postanowienia lvlKZ stdy siq
pzedmiotem rozstzygnigi MK|DN, Z oaeczer'r MKiDN wynika iednoznacznie, 2e przy wydawaniu decyzji
popelniona ffiy formalne, skutkujrye stwierdzeniem ich niewaino$ci"

Kontrola analizuje natomiast dziarla*ia pcdoimowane przez MRZ w ramach nadzoru konserwalarskiego
po otrzymaniu postanowiefi MKiilil{ wstreymujqcyoh wykonanie pozwofefi ksnseruratcrskinh oraz decyeii

stwierdzajqcych niew**nn*f tychte pozv*oled,

Zgodnte z art. 43 pkt 2 Ustawy t: ochrsnie zabytk$w i opiece nad zabytkami wojewidzki konsensator

zabytkdw wydaje decyzjg o wstraymaniu wykonywanych bez jego pozwclenia rcbSl budowlanych pny
zabytku wpisanym do re!*stru lub w jego atocze*iu. Jak wskazano wyflej, ptzywolujqc uzasadnienie

wyroku Woiew$dzkiego Sqdu Administrucyjnego w Warsrswie, rabaty budowlane wstrzymuje sig, kiedy

falttycznie sq one realizswane, Wydanie paez MKiDN postanowleri o wstraymaniu wykonywania robot

nie stanowilo zatem samo w sobie pndstawy do 
"prewencyjne,so" 

wstruyma*ia rsbft, Zaslnetenia budei

nalomiast f*kt, le sam termir ro,epoczqcia rob$t budawlanych na podstewie akt kontroli jo*t trudny do

ustalenia i moiliwy wylqcrni* na podstawie dokumentacjifotograficznej, pnekazanejw kwietniu br. pnez
pnedstawiciela MuttiMarine $ervice $p, ro.c., bEdqcego wla$ciei*lem sqsiedniej nieruchomo$cl. ZtrcSci
postanowie*ia MKZ o admowie rvszczquia postgpowania wydanego w dniu 30.10.2015 r, na wezwanie
do wstrzymania rab$t skierow*ne' pnez MultiMarine Service Sp, z a,c. nie wynika, aby paeprowad:ono
aglqdzlny nieru,ehcmo$ci. brak rov*nfot innej dakumentacji inp. dokumentacja foiograficana,
zawiadcmienie inwestora 0 rozp$czqciu rob6t), ktdra wukazywelaby na to, 2a organ ochrony zabytk*w
posiadalwiedz4, te w mqmencie wydawanla postanowienia prace takie faktycznie siq nie toczy$. MKZ
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Pouorski Wojaw6drki Konserwstor eiUytfOw

uznal, 2s postancwienil Ut{i?\ wstrzymtriqee wykonanie pozwoleft k$nserwatcr$kich zaetqpujqdecyefq
nakazujqcqwstrzymanie rob$t budowlanych w sytuaoji, gdyby takowe faktycznie siq t*czy$. jaktorwi6i
na podstawie dokumentacjifotagraficznej, u:yskanejwdalszym toku sprawy molnaprzyfuszcza*, te w
momencie wydawania odnowy wsz*zEcia postgpowania pracs na terenie nieruchomo$ci nie byty
prowadzone, to organ o*hrony zabytk0w otnymujqc wezwanie do wstraymania robdt pawinien ustatii
slan fakiyczny i udokumentowai go.

lnwestor nie zawiadamial MKZ 0 rozp{czqciu prowadzenia rob$t ur listopadzie 2015 r. {pozwolenie
kon*erwatorskie nie musialo aawieraf warunku takiego zawiadomie*ia). MKZ nie otrzymal rdwniei
2adnych innych zawidomisn bqd2 skarg o tym,le prace takie siq raepoczqty" Po wydaniu postanowienia
odmawiaiqcego Multi Marine Seruice $p. z o.o. wsrczgeia postqpowania MKZ nie miaiaatem podsiaw do
pnepnowadzenia kontroli terenu, kt6ra umotliwitahy stwierdzenie fraktu prowadzenia robdt, W dniu
03.02.2016 r. MKi0N wysio*owal do MKZ pisno informujqce, te wzwiqzku e wczeini:ejwydanymi pzez
MKI0N decyzjarni {nieostatecznymii stwierdzajqcymi niewatno** pozwolerl konserualo$kich orar
poslan0wieniami wstnymujqcyrni wykonanie tychze pozwolefr robcty budowlane pny ul,
Platowei/Pnebendowskich nie mogq by0 prowadzsne, MKiilN j#noznacrnie informowal, 2e w
pnypadku stwierdzenia realizacji inwestycji naleZy wstr,zyma0 pras€| na pod*tawie art. 43 Ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytk*mi, W opinii kontrolujqcych wskazane bylo przeprowadzenle
kontroli lerenu inwestycji po ctnymaniu pcvrytszego pisma, chocial jak wynika z akt sprawy oraz
wyja$nieft zlo2onych w toku kontroli pnez Fana Roberta llirscha * informacja c tym, !e ro,hot! budowlane
pny uf , Pfaiowej/Przebendowskich sq prowadzone, wplyngia do Siura MKZ dapiero w dniu 23.02,2qfi
r W tyrn sarnym dniu MKZ ctreymal r*wn:iet 0d MKinN ostatecmq decyzjg stwierdzajqcq niewaino*f
pozwolei koneerwato$kich. Oglqdziny terenu inwestycji zostaly pueprowdzone ni*rwlocznie, tzn, w
dniu ?4.02.2016 r, W ewiqzku ze slwierdzeniem prowadzenia bez poewalenia konserwatorskiego robot
budawlanych w dniu 03,03"2016 r. MKZ wszcz{ postqpowanie w sprawie kontr.ofi przestrzegania i

stasowania pnepis*w ochrony zabytkdw i opieki nad zaby,,tkarni, powiadamiajqc strony zgodnie z ert. 10

$ I St, a tennin kontroli wyznac?ono na dzien 22,03.2016 r. Wyznaczaj4c termin brgan ochrony
zabytk6w uwzglgdnil mo2fiws$d wypowiedzenia sig stron. ninty iwrociC'u1,vagg, te pnaisy Kpi
poaastawialq mo#iwo*C cds,t4pi*nia od zasady wysiuchanla etron iart, 1il $ 2 i ilpa), iiOnai ty*o'w
pnypadkach, gdy zalatwienie sprawy nie clerpiaw{aki ze vaglgdu na niehezpi*czenstwo dla *yiia lub
zdrowia ludzkiego afhs ze wzglqdu na niepcwetowanq sekodq materialn4 MKZ slusznie oc*nil, *s w
pnedmiotowej sprawie nie zachodeila iadna z wlw paeslanok.

Poza wszczqciem postqpcwania administracyjnego, zakoriceonego wydaniem decyzji nakazujqcej
wstaymanie roMt budowlanych pruwadzonych bez pozwol*nia konsgn'vatar*kiego Ustawa o ochrcnie
zebytki,at i opieco nad zahylkami pnewiduje sankcje kame w postaci kary grzywny za prowadaenie bez
porrvolenia konsenralorskiego rob6t budowlanych w oloczeniu zab,ytku {art. 117}. W zwiq:ku z
powyiszym po po,uzigciu informacji o nielegalnie prowadzonych pracach organ oihrony zabytkdw
powinien zawiadomid o tym fakcie policjg, niezaletn,ie od prowadionego pstqpwania
administracyjnego. Zawiadomienie o moiliwosci popelnienia wykrocaenia zostalo tymczasom uvydan*
dopiero 16.05.2016 r.

Z zaiozenia celem decyzji nakazowej jest natychmiastowe przenruanie wseelkich d:ialari prowadzonych
pray cbiekcie wpisanym do rejestru !ad2 w ieUq otoceoniu, Decyzja taka pnwinna byt zatem wydanalak
najwcz*$niej od momentu powziqcia inf+rmacji o prowadzony-cfr ne7 fiorwolenia pracach. Jednak w
paedmiotowej sprawie, ze wzglqdu na brak ustawowych pneslanek dla wydania decyzji be:
wcze*niejszego powiedarniaria stron, z wydanien nakazu.wstayrnang sig do czasu pneprowadzenia
kqntroli w o:becno$ci wla$cicieli tercnu. W toku kantroli slwierdzono, ti czp6d prac zwiqzanych z
wykonaniem fundamentdw zostalt wykonana, jednakie robog zo*la{y po**ane, Z rlafiivifr in rprawy
lJtk?l lie roboty eostaly wzncwione pc kontrofi orgffnu ochrony zaUffOw, Po otnymaniu intonnicli od
Multi Marine Seruice $p. z 0,4,, pnekazanej za po*rednictwem pWfZ, ponn*nie przeprowadzono

w0JEwoDzKt uRrA0 0citRoNy uA8yrKdw w cDA|qsKU
ul. Pohulankc 2, 80"8ilI Gd*frsk, tet": 5E 301 {l-6?
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Pomorsld lrYojew$drlti Kons*nratrr Zab$ko$l

ogtgdziny terenu, stwierdzajEc, te roboly budowlane $q prawadzons i w nastQpstwie ustalenia stanu

faktycznEu wydano w dniu 1?,04,201S r. deeyrjq nakazujqcq wslrxymanis rsb$t, Podstawg wydania

nakazu stanowiia notatka slutbowa ? oglqdzin w dniu 06,$4.2016 r,, zalqczona dakumentacja

fotograiiczna orau pismo informujEce 0 prowadeeniu rabfrt z dnia 08.04"201$ r. zlotone pnez Multi Marine

Service Sp. z o.o.

W acenie kontrolujgcych nie nastqpita zbqdna zwloka w wyd*niu docyzji nakazuiqoej wslrzymante robot,

lstotne dla sprawy jest natomiast, jakie skutkiwywnlalo lryda*ie powy2szej decyzji,

Naleiy pn+de wszystlcim zwrfrci* uwag? na to, 2e postqpowanie nakanowe okazalo siq niesku{eczne,
gdyi roboty budowlane pny ul. Pla2owej/Przebendewskich w Gdyni byly kontynuowane do dnia

rakoficeenia przez pnedstawicieli PWI{Z nini*jszel kontrati (w dniu '18,05.201S r. kontrolujqcy

Brzeprowadzifi oglqdziny terenu inwestycji]. Na brsk skuteezno$ci decyziiwptyne{u m.in. niewla$ciwe jej

dorgczenie pnee MKU. Niewla*ciwe dorqcaenie slanowi blqd MKZ, ktory adresowaldecyzjq na wlaScicieli

nieruchomoSci, pamijai4c zgloszonych w loku poatqpowania nakaacwego pdnornocnikfw Pani' "'*Faniq 'IiPana i.-. r.Wprzypadku ewentualnego

sdwolania stron od decyzji nakarowel niewla$ciwe dorqczenie moie byd pruyczynq uchylenia decyzji
prue? orgffn drugiej inslancji.

Czynnikiem niezaletnym od hlKZ je*t wykanalncf;t nieostat*cznej decyaji nakazujqcej wstzym:anie

rob0t. Na przedmiatawqdecyzjq slronam preyttugiwalo prawo odwdania do Ministra Kultury i Seiedeietwa

Narodowego. Zgodnie z art, 1OS Kpa d,ecyaji, o'd kt6rej sluty odwotanie molna nadaf rygor
nalychrniartuwej wykcnalno$ci, grJy jest ta nieebgdne ee wzglqdu na ochrong zdrowia lub tyci* ludzkiego

albo dla eabezpieceenia gospodarshra narcdnweg+przed ciqtkirni slralami bqff hf ze wrgl$u na inny

interss sprlecmy lub wyjqlkowo watny interes s$sny. Wtoku kon,troli MltZwyja$nil, ie w jego oeenie nie

zachodzila 2dna z uslawowyc;h paeslanek dla nadania d*cyzji nakaeujqcej wstnymanie robdt

budowlanych przy ul. Pla2owej/Przebendowskich w Gdyni ,rygoru natychmiastowej wykonalno$ci,

Prowadzona kontrola uznata lalr;ie dziaianie * brak rySoruj natychmiasiowej wykonalno*cl w decyzji

nakazowej* za zasadne, Realizacja inw*stycji nie stanowlzagroienia dla zdrowia lub tycia ludzkiego,

nie naraia guspodarstwa narod*wegt na ciqtkie s$aiy. Nie jest aagroiony rdwnie2 iaden interes

spclecrny, gdyi zgodnie r zapisami miejacowego planu aagospoderewania przestnennego inweetycja ta

maZe byd realiaowana po uzyskaniu stosownych pawolerl,

W zwiqaku z powytszym oceniajqc dziatania Mf(Z w sprawie inwes$cji pzy ul.

Pla2owejiPruebendcwskich w Gdyni ewracs sig uwagq na nastgpujqce nieprawidlowo*ci:
- brak przeprewadzenia oglgdein terenu inwestycji pa otmymaniu p,ienvnzego pisma wzprvaj4cogo do
podjqcia dzialari i wstaymania in,westycji,

- brak prowadzenia daialsn w rarnach nadzoru konserwalorgkiega po ctuymaniu pisma MKIDN z dnia

03.02,2016 r, {ogtqdeiny pnepnrwadzrnc dopiero w dniu 24.03.?016 r" Bo otnymaniu ostatecznych

decyzji stwierdzaj4cych niewainci$c porwoleti konserwalorskich),
- niewla$ciwe do rqczenie decyzji n akazujqcej wstrzyrnanie prac;

- zwloka w powiadomieniu policji o rnoiliwo*ci papelnienia wytr*crenia"
l\lnloskl:

Naleiy awrdcid uwagq, 2e przedrniotowa i*westyuja polotona jest w strefie ochrcny ekspozycji ukladu

ruralistycznu-kuracyjnego Orl*wo, wpisanego do reiestru aabgkiw pod numerem 863 decyzjq

Wojew0dekiego Konserwatora Zabytk6w w Gdarisku z dnla tl maja 1982 r, - obecnie pod numefem

1005 rejestru uabytkdw nieruchomych woj pomorskiego, Te*n inwestyeji polo*ony iest zalem w

oloczeniu zabytku, ktore zgcdnie z art. 3 pkt 15 U*tawy o ochrcnie zabytk6w i opiece nad zabgkami

stanowi 
"teren 

wok6l lub ptzy zabytku wyznaczony w decyaji o wpisie tego lerenu do rejestru eabytkdw

worgwoofft URZAD osriRoily zAByTK*w w GDA*$KU
ul, Pshuhnl's ?, &0401 odatisk, &1": S8 C$1.6247
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w crlu ochrony wado*ci widckowych zabytku araz jego ochrony pmed szkodliwym oddzi*tywaniem

czynnikdw zewnqlr:nych". N* terenie tym nbowiqeuje miejscowy plan ;lagospodarowania pneetrzennego

nr 1503 * 
"czq$f 

nadmarska dzielnicy Orlowo". Fwenlualny wptyw potencjalnaj inwestycji na
praedmiotowym terenie na uklad ruralisffczryo-kuraeyjny Orlowe eostd oceniony pa6z tuQszy organ na

etapie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania Bmestrzennego. Plan miejsccwy okreila w

seceeg6lno*ci gabaryty dla nowej aabudowy, ki6re w ocenie PWKZ uzgadniajqcego plan, nie

przekrauzaj4 skali zabudowy sqsiedniei. Zatcm realizowana zgodnie z zapisarni miejscowego ptanu

inwestycje ni* wplynie negalywnie na ekspozycjg ukladu pnestrzennego Orlowa. Po *tnymaniu
poprawnego formalnie wnioeku o pozwolenie na realieacjq inwestycji przy uf. PlaiowejlPr:eebendowskich

w 0dyni MKZ byt zatem zobowlqzany do wy'dania porwolenia ksnserwatorskiego. Zasadno$f wydania

pozwolenia na prowadzenie wiw robdt nie :sslala zresal4 eakweationou'ana pner MK|DN, Z uwagi na

brak bgdqc*go podstawq wydania pozwolenja konssrw*torskiego projektu budcwlanego w aktach

$prawy, nie bylo mo?liwo*ci sprawdzenia w toku kontroli zgodno$ei pnedmlotowegn projektu z zapi*ami

planu miejscowego" Jednak?e decyzja Wojewody Pamorskiego nr Wl"l,7&tr0.3.25.2015.0O z dnia

25,06,2015 r., utaymujqca w mocy pozwnlenie budowlane wydane paez Prezyds*ta Miasta Gdyni nr

MA}I1,S740.478J013.1W42114 z dnia 02.01.?01S r, dla irrwestycjipny ul, PlalowejlPuebendourskieh

w Gdyni zawiera szerokie uzasadnienis odno*nic zgodna$ci projelrtu z planem miej*cawym, Na tej

podntav+ie nalety stwierd;zit,Ie na podsta*ie zloionngo preez lnwestordw wniosku a wydanie pawolenia

na realizacjq pnedmiolowej inw*stycji rgan ochnny zahytkdw zabowiqzany hyl wydaf decpjg
pozwalajqcq na prace. fiecyzja MKinN stwi*idzajqca ni*watno*f ponrobrl konserwatorskich MKZ

vuydana zostala ze wzgfgdu na blqdy form*lne, awi4eane z brakiem w porwofeniach elemenl0w,

oke*ilonych Rczpanqdzeniem Ministra Kultrry i Faiedzictr#a Narodowego, Analira sprawy paewala na

jednoznaczne stwierdzenie, 2e prowadzone bez porwolenia konserwatorskiego roboty budowlane pny
ul, PlatowellPzebendowskich w Gdyni nie spowodowaly 2adnej szkody dla wpisanego do rejeetru

zabytkOw uktadu kuracyjno-ruralistycznego 0riowa. Na podstawie pneprowadzonych oglpdzin nie moena

r6urniei stwierdzif, aby prace stanowily zagroienie dla willi Weneda pny ul. Pncbendowskich. Na w1w

budynku nie byly widoczne 2adne *fady zniszczefi i utzkodze* {m,in. brak rys na elewacjach, pqkniq0 w

nadpro2ach, usekodzefi tynku).

W zwiqaku z wydaniem na podstawie art, 43 pkt 2 ustawy 0 ochronio zabytkdw iopiece nad zabytkami

decyzjlwstnymujqcej pr-owadzenie bez poz:rvalenia konsenilatorskiego rabtt budowlanych. w otocaeniu

zabytkdw, w cigu 2 miesigcy odjej dorqcmnia MKZ jesl zobowiqza*y do wydania kolejnej decyzji pcd

rygorsm wyga$niqcia nakazu. At't. 44 Ustawy s ochronie zab$kdw i oplece nad zabytkami pzewiduje 3

motliwo$ci dalszego dzlalania dla argnnu ochrony zabytkdw: wydanie decyzji nakazujqcej pr:eywrdcenie

zab$ku do poprzedniego stanu lub uporzqdkowanie terenu : okr+*leniem terminu wykonania tych

czynno$ci, albo wydanie decyrji nakladajqcej ohowiqrek uzyskania pozwolenia na prnwadzenie

wsiaymanych robdt, albo wydanie decyzji nakladajqcej obowiryek padjqcia okre$fonych czynnc6ci w
celtt doprowadzsnia wykonywanych rob$t do agodno$ci z zakres,em i warunkami okre$tonymi w
pozwoleniu (dotyczy rob$t prowadzonych niezgodnie z warunkami pozwolenia), W przedmiatowej

sprawie inwestor zla2ylw dniu 21,03.2016 r. wniosek o wydanie pozwolenia na kontynuacjq robdt. Jeiali
crgan ochrony rabytkow uzna, t* wni sek jest poprawny formalnle, er pr:zedloiony program dziatafi nie

zagrata negalywnymi konsekw*ncjami dla ukiadu kuracyjno+uralistyczneg,o Oriowa, bgdzie

ylloJEwS0eK uRz{D OcHRolly ;AByTK0w w GsAtit,sKu
ul. Polrul*nka !, $0407 6dafi*k, t*|,; $8 301$?"€7
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zobowiqrany do wyda'nia porwolenia, Jak wskaeano\vyisi, eloiony pienrotnie z wniaskiem o pozwolenie

na realizaciq $nw*stycji prajekt budowlany dla uabudswy BrEy ul. FtaioweiiPzebendowskioh w Gdyni
eakiadalbudntry obisktu c gabarytach nawiryujqcych ft *qsiedniej zabudowy, Foniewai prace te sq
akceptcwaln* re stanowiska konseruratorskiegc, nie ma powodfw dla nakazania rozbiOrki wykonarej,bez
pozwolenia kandygnacji pod;inmnej,

Jednucze$nie organy Scigunia po przyjgeiu rglowenia o motliwoSci p+pelnienia wykrocaenia
poteg*j4cego na pruwadzeniu roMt budawtanych w otocre*h zahytku bez wymaganego porwolenia

konsenffatorskiego podejmq dzialania zwiqSane ae wsacaqciem dochadzenia w sprawie. Naloienie na
inw*stnra kary pnewidzianej paepieami prawa ni* jcst eeleine od organu ochrany eabytkfw,

Zalecenia:

Pomorski Wajew$dzki Ksn*ery{atrlr Zabylkdw p0 pnepffiv,adreniu w dniach 11.05.2016 r. * 18,05.201S

t. kontralidzial*ft Mieisleiego Kon**rwatcra Zabytkfw w 0dyni w wiqeku r pr.owadzonym postqpowanien'l

administracyjnym datyczqcym inwestycji przy ul. Pla2owsjlFrzebendov*skieh w Gdyni pzekazuje
nastqpujqce ealecenia:

Wydajqc pozwolenia konuerwatorskie organ ochr+ny zabytksw je$ zcbligavrany kierowa* sig
uwagami Ministra Kultury i Driedaictwe Narodowegu, rawnrtyrni w umsadnieniach decyzji
stwierdzajqcyrh niewstno$ poewoleii kcnseruatcr$kieh w paedmiotowej sprawie, NaliZy
zwr*ci* uwagg, te Rozporzqdzenie h,linistra Kultury i Sziedzictwa Narodowsgo z dnia 14
paidzi*mika 201S r. w sprawie prawadrenia prac konsentratorskich, pmc restauratwskich, robdt
budowlanych, bada* ltonrserualorskich, bada* architektanlcznych i innych dzialafr przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytk6w oraz badafi archeclogicznych i poseukiwari zabytkow {Dz. U, z
?015 r., po, 178$) szczegolowo opisuje, jakie elementy sq obligatoryjne w decyzj*ch
pozwalalqcych na prawetdagnie prac, rob6t i badad pny xabytk*ch craz w ich oloczeniu.
Ewe*tualna duwalno$* 

"tl, 
Hmie$zczaniu poszczegflnych elementdw w pozwoteniach mote

dotycayt tyfko Sch, kt6re Rnzponqdzenie ukre$la jako fakultatywne;
Organ cchrony zabytk*w powini*n ka*doragow+ i bea rbgd,nej rwiuki sprawdraf xasadno$0
zgtoszefi dotyczqcych nielegelnie prcwadzonych prac przy aabytkach wpisanyeh do rejestru {w
tyrn polo*cnych na terenach wpisanych da rqestru) lub wieh atrcreniu papftez prz*prowadzanie
oglgdrin w terenie idokumentowanie stanu faktyczn$gs;
Katdorazawe stl'vierdzenie nielegalnego prowadaonia prae przy aabytku lub w jego otoczeniu
nal*ty niexwlocenie zglaez# prokuratune lub policji {w aal**no6ci od tego, jakieg* rodeaju prace
lub dziaNania sq podejmuwaile pny uabytku lub w jego stCIczeniu);
Zaleca aig niezwloczre podejmswanie ddala* w rarnaeh nadzsru kcnsen#atorskiego w
paypadkach stwierdt*nia nielegnlnego prowadeenia prac prly zabytkach tub w ich otoczeniu.
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