Or.0050.62.2016
ZARZĄDZENIE NR 62 /2016
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 24 czerwca 2016r.
w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji
Zabytków
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016r., poz. 446), art. 22 ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyłączam kartę adresową

zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków dla

Gminy Kowalewo Pomorskie - obszar wiejski w pozycji:

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

NR

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

NR
DZIAŁKI

DATOWANIE FORMA
OCHRONY

188

Wielkie Rychnowo

19

Dom w zagrodzie

222/7

Pocz. XX w.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M.Lewandowska

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Grabowski

Uzasadnienie

Gminna Ewidencja Zabytków nie jest dokumentem zamkniętym. Winna podlegać okresowej
aktualizacji, polegającej m.in. na uzupełnianiu jej o kolejne budynki oraz na wykreśleniu
z ewidencji obiektów nieistniejących oraz gruntownie przebudowanych (zmiana bryły budynku,
układu i wielkości otworów okiennych, skucie wystroju elewacji itp.). Jej zmiany nie powodują
nieważności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu opieki nad
zabytkami.
Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków nie jest formą prawnej ochrony zabytku, jaką
jest wpis do rejestru zabytków. Jakkolwiek dla obiektu uwzględnionego w gminnej ewidencji
zabytków istnieje obowiązek uzgodnienia przez właściwy organ architektoniczno - budowlany
z organem konserwatorskim (Wojewódzki Konserwator Zabytków) decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy (art. 53 i 60 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Dz. U. z 2016r., poz. 778) oraz
uzgadniania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (ustawa z dnia 07 lipca 1994r., art. 39 ust.3 Prawa
budowlanego Dz.U. z 2016r., poz. 290).
W dniu 12.05.2016r. wpłynął wniosek właściciela nieruchomości oznaczonej nr geodez.
222/12 (przed podziałem działka oznaczona nr geodez. 222/7) położonej we Wielkim Rychnowie z
prośbą o wykreślenie budynku - dom w zagrodzie, Wielkie Rychnowo 19- z Gminnej Ewidencji
Zabytków.
Burmistrz Miasta wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie
wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków. K-P WKZ pismem z dnia 10.06.2016r. (data
wpływu 13.06.2016r.) pozytywnie zaopiniował wykreślenie z gminnej ewidencji zabytków
przedmiotowego budynku. Jednocześnie poinformował, że karta obiektu zostanie wyłączona
z wojewódzkiej ewidencji zabytków.
W związku z powyższym postanowiono wykreślić w/w budynek z Gminnej Ewidencji
Zabytków i wyłączyć jego kartę adresową.

