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ZAB.410.324.2013.RP Brzeg, dnia 26.08.2013r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz.
267), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. - Dz.U Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późniejszymi
zmianami,) art. 7 pkt 4. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2003r. nr 162,
poz. 1568 z późno zm.), na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego
Uchwałą nr XVI/I/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., wraz z późniejszymi zmianami, w związku z
porozumieniem z dnia 25 maja 2011r w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego,
prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 69, poz. 875 z dnia 29.06.2011 r.),

po rozpatrzeniu wniosku: Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu; pismo nr B.6740.1.174.2013.BR
z dnia: 23.08.2013r. wpływ: 23.08.2013r.
w sprawie: uzgodnienia projektu budowlanego "Remont budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową i wykonaniem opaski
drenarskiej" dla obiektu położnego na działkach nr 558/1 i 565/13 w Brzegu
w postępowaniu prowadzonym na wniosek: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego przy ul. Armii
Krajowej 7 w Brzegu

r>. STAROSTA BRZESKI
postanawia

uzgodnić projekt budowlany "Remont budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową i wykonaniem
opaski drenarskiej", autorstwa mgr inż. Bogusława Klichty (Brzeg, czerwiec 2012), dla obiektu

położnego na działkach nr 558/1 i 565/13 w Brzegu

pod warunkiem konserwatorskim:
• ściany przyziemia wiatrołapu należy wykonać z pełnej cegły licowej lub obłożyć płytka licową wg

wzoru cegły ściany gimnastycznej (tożsama lub zbliżona barwa, sposób ułożenia, wymiary)
• zewnętrzną stolarkę drzwiową wiatrołapu należy wykonać w kolorze ciemnostalowym

Uzasadnienie
W dniu 23.08.2013r. do Stanowiska ds. Ochrony Zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu wpłynęło pismo

Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu nr B.6740.1.174.2013.BR w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego "Remont budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową i wykonaniem opaski drenarskiej", autorstwa mgr inż.
Bogusława Klichty (Brzeg, czerwiec 2012), dla obiektu położnego na działkach nr 558/1 i 565/13 w Brzegu.

Przedmiotowy budynek został ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz znajduje się w strefie "A" ochrony
konserwatorskiej wyznaczonej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
uchwalonego Uchwałą nr XVI 11/142/03Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., wraz z późniejszymi zmianami.

Nie wnosi się zastrzeżeń do ogólnej koncepcji prac (wg przedstawionego projektu budowlanego), która jest zgodna
z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie dla nawiazania do pierwotnego wystroju elewacji wprowadza się warunki konserwatorskie zabudowy
wiatrołapu.

Uwzględniając powyższe Starosta Brzeski stwierdza, że ww. zamierzenie ze stanowiska konserwatorskiego może
zostać dopuszczone do realizacji. ~~_.... _
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Otrzy~uią (za potwierdzcnicm odbioru):. . . 1\/lajei SteC8 fi SkiOJ Starostwo Powiatowe w Brzegu, Wydział Budownictwa; ul. Robotnicza 20, 49-300 Btżeg' I

Do WIadomości: I
l. l Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego przy ul. Armii Krajowej 7 w Brzegu II
2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Piastowska 14,45-082 Opole U
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