
Poznań dnia, 30.08.201,6 r.

STAROSTA POZNAŃSKl
ul. Jackowskiego 1_8, 60-509 Poznań

KZ. 4123.15.00040.2016. l l l

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

PozWoLENlE NR t62l 
^12016

na prowadzenie prac budowlanych
na terenie ukladu urbanlstycznego wpisanego do rejestru zabytków

dotyczy: Stęszew, ul. Poznańska, dz, nr 1032 - most na cieku Samica Stęszewska

Działając na podstawie porozumienia z dnla 24 marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą
Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu
właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2OO9 r., nr 85, poz.

1.212), art.6 ust. 1, pkt 1lit. b., art.7, pkt. 1, art.36 ust. 1- pkt. 1_1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U, z2014.7446 ze zm,|, art. 104 ustawy z dnia ].4 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowa nia ad m in istracyjnego ( Dz. U. z 2016.23 j.t.),

sTA R o sTA

po' rdzBatrzeniu wniosku Pana Przemysława Marczaka ul. Fromienista 16ab/31, 6a-tś7'Poznań, z dnia
1_6.08.2016 r. /data wpływu t7.08,2OL6 r./, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Gminy Stęszew,
wnioskującego o udzielenie pozwolenia na prace budowlano-konserwatorskie na działce ewid. nr ].032, w
Stęszewie, zlokalizowanej na terenie strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Stęszew,
wpisanej do rejestru zabytków pod nr 690/A/Wlkp, na podstawie decyzjiz dnia 14.08.2008 r.

U DzlELA PozWoLEN lA

na prace budowlano-konserwatorskie przy moście na cieku Samicy Stęszewskiej zlokalizowanym w Stęszewie, ul.

Poznańska, dz. nr LO32, polegające na:

. oczyszczeniu obiektu z zanteczyszczeń, osadów i wykwitów solnych;
o uzupełnieniu ubytków cegieł w barierach, podporach, ścianach bocznych i sklepieniu obiektu;
o uzupełnieniu ubytków spoin w ceglanych barierach, podporach, ścianach bocznych i sklepieniu obiektu;
o rozbiórce uszkodzonych i odspojonych elementów barier ceglanych i ich ponownym odtworzeniu;
r montażu ozdobnej balustrady stalowej na barierach ceglanych po obu stronach mostu;
o montażu ozdobnych latarni oświetleniowych na pilastrach barier ceglanych (łącznie 4 sztuki);
. naprawie umocnień skarp przy wylotach kolektorów deszczowych przy moście po stronie dolnej wody;

według projektu budowlano-wykonawczego autorstwa mgra inż. Przemysława Marczakaz1,4.07.2016 roku.

Termin ważności pozwolenia: grudzień 2Ot7 rok

UzAsADNlEN!E

W dniu L7.08.2016 r. wpłynął do Starostwa Powiatowego w Poznaniu - Powiatowy Konserwator
Zabytków wniosek Pana Przemysława Marczaka ul. Promienista 164b/3L, 6O-L57 Poznań z dnia 16.08.2016 r.

/data wpływu 17.08.2OL6 r./, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Gminy Stęszew, wnioskującego o
udzielenie pozwolenia na prace budowlano-konserwatorskie na działce ewid. nr 1032, w Stęszewie,
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zlokalizowanej na terenie strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Stęszew, wpisanej do

rejestru zabytków pod nr 690/A/Wlkp, na podstawie decyzji z dnia 14.08.2008 r,

Planowany zakres prac dotyczy mostu na cieku Samicy Stęszewskiej zlokalizowanym w Stęszewie, ul. Poznańska,

dz. nr 1032, który ma zostać poddany pracom budowlano-konserwatorskim, m,in.: oczyszczeniu obiektu z

zanieczyszczeń, osadów i wykwitów solnych, uzupełnieniu ubytków cegieł w barierach, podporach, ścianach
bocznych i sklepieniu obiektu, rozbiórce uszkodzonych i odspojonych elementów barier ceglanych i ich
ponownym odtworzeniu, montażu ozdobnej balustrady stalowej na barierach ceglanych po obu stronach mostu
i montażu ozdobnych latarni oświetleniowych na pilastrach barier ceglanych (łącznie 4 sztuki).

Ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosi się zastrzeżeń do planowanego zakresu prac, które
przyczynią się do poprawy stanu technicznego i estetycznego ww. mostu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie, które należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
decyzji do Ministra KuItury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora
Zabytków w Poznaniu |art. tż7 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.

2016.23 j.t.).

pouczenie

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w przypadkach określonych
przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków iopiece nad zabytkami -

Dz.lJ, 20L4.L446 ze zm.).

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać , a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub

zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o onie zabytków i opiece nad zabytkami.
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załącznik: projekt budowla no-wykonawczy - 1 egz.

Sprawę prowadzi:
inspektor EWa Grzegorczyk
8 61 841 8844

z {rp. S1';\ROS Y

Otrzymują:
(1) r.n Przemysław Marczak - pełnomocnik inwestora

ul. Promienista 1"64b/31, 6O-L57 Poznań
2. aa EG

Do wiadomości:
1. Urząd Miasta iGminy Stęszew

Ul. Poznańska 11

62 - 060 Stęszew
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PROPONTIS
Przemysław Marczak

ul. Promienista 164bl31, Poznań 60-157
NlP 693-194_37-06 REGoN 301035675

tel. 608 01? 463 propontis@op.pl wrvwpiópintis,pl

STAROSTWO POW|ATOWE
w poznaniu

Powiatowy Konscrwator Zabytków
ul. Jackowskiego 1B

60-509 Poznań pRopoNTIS

Roboty budowlane na moście
w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie.

Projekt budowla no-wykonaw czy
Inwestor:

Zlecenie:

Obiekt:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu

budowlanego:

Wykonawca:
Zal ąc tt,tik do tłigaałjecyął

P R O P O N T I S P rz e m y s ł a w 1,4 ą 7ę fu rt ni ł 3tł. P- f.. . .?* lr. . . .

ul. Promienista 164b/31
60-157 Poznań

IN 271.1.45.2016 z dnia 06,06.2016 r.

Uzgo<.lni otlo Ze st:l |x}w i§ka y'i\,nScrwatorskiego

obiekt mostowy w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie

nr ewidencyjny działki: 1032
powiat poznański, gmina Stęszew, obręb Miasto Stęszew

XXVIII - drogowe i kotejowe obiekty mostowe (most)

starostrvo pilrviatoue w poznaniu

Frirviaitlr.v y Koirserwalor Zabytków

pozwolenia

Gmina Stęszew

ul. Poznańska 11

62-060 Stęszew
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Numer i zakres uprawnień

Projektant
mgr inz. Przemysław Marczak

wKP/026I/PwoM/ol
do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności mostowej

74,07.2016

Sprawdzający
mgr inz. Marek Kiejda

wKP/0056/PooK/o4
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej

14.07.2076 ,a^
Egzemplarz nr 2
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