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Na podstarvie al1. i 55 Kodeksu irostępowaniel adnlii;istrac! nego (tekst .jedn. Dz. L-l.

z2017 roku,paz.1257) ora:z art.89 pkt 2. ań.91 ust.4 plit 4 i5 Llstarł,y o oclrrolrie zabytkórv

i opiece nad zabytkami z inia 23 lipca2003 rokrr (tekstjedn. Dz.L:. z 201,1 roku. poz. 1446
,z późn. zm.)

Sląski Wojewódzki Konsenvatrrr Zabytkórv w Katolvicach

po rozpatrzeniu wniosku z dnia l9.09.2017 r. (data u,plywu 19.09.2017 r.;, T;'skiei Furrdacji

Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski z sicdzibą rł,'I'ychach przy ul. Brołvarorł e.i

7 reprezentowan e_i przez Pana Pawła Baranowicza

zmtenta

pozwolenie nr 165912017 z dnia 30.08.2017 r.

na prowadzenie robót budolvlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
konrpleks darł,ne.j zabudorł1, warzeini i lezakowni, wchcldzący v, skład zespołu dawnego

Browaru Obywatelskiego u,T!,chach przy ul. Browarowej 15, 17 (dz. nr 1682191,1683/91,

1987l91). rłpisanego do rejestru zabytkórł, woje,"vództrła śląskiego decyzją Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytkórł, w Katowicach z dnia 28.02.2003 r. pod numerenl 80/03

polegających na: znrianie sposobu uźytkowania wraz z rozbudową i nadbudową budynku
warzelni i leżakolł.rri w- ramach tlvorzonego parku naukowo-technologicznego

w ten sposób, że do dokumentacji dodaje się ..Projekt budowalny , zmiana sposobu

uź}tkowania budynku warzelni w ramach tworzonego centrum lrieelitarrrej sztuki

multimedialnej - Stara Warzelnia", sporządzony ptzez: mgr inż. arch. Aleksandra Nosiłę
w czerwcu 2017 r.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie dawrrej zabudowy warzelni

i leźakowni, wchodzącej w skład zespołu dawnego Browaru Obywatelskiego w Tychach przy

ul. Brorł,aroił,ej 15. 17 (dz. nr 1682191, 1683/91. 1987l91), wpisanego do rejestru zabytków

województwa śląskiego decyz-j ą Wojewódzkiego Konselwatora Zabl,tków rv Katowicaclr
z dnia 28.02.2003 r. pod numerem 80/03, zgodnie z ań. 6 ust, 1 pkt. 1 łit. b oraz ar1. 7 pkt. 1

cyt. w sentencji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jak wyniP2, art. 36 ust.

1 pkt. 1 powyższej ustauy, prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanynr do rejestru



;:ltl:,r 1kt'li',' 'tł"\. tll a11] ir i:rr"s k l il il: i]i)z\\ l.i]eiliż] lł t; jcr,,litizł ic*o iil; n set l.",lililra Zab},,tków.

Llzitltjiicctt, l,]e poJsiai\ic llt,i, 8(,: pii'L. ] rł,r,,,. a]ittl pra\l,jllcg(),

\\] ciniir 17.()7,2(}l7 r. {ciaia vipilrvtI 2ii.07.2i)i7 r,i irska }]ulriiacja l'rollocji Kultury
i Tur-vstyki ]}loriiu () br,,,t,atelsLi z sicdzihq rł-'i'vchach pi,zr ui. Bror.laro\Ąci 7 rcprezentowana

;lrzcz Pana l)irivla I].,rraliorł,icza" zri,rócjłl się tił tl"rl. Ltrzędu Z \V]liOSkienr o,,ł,r,cianic pozrvolenia
na pface zxlazane zc zmianźi sl]osobu uźytkowania v.rraz z iozbudolr,,ą i rradbrido*,ą bud;.nku
tvarze];ri i icżakor,łrri u, ralnach t\Ą,orzol,]ego pałku naukowo-technoJogicznego daw,nego

l]rorvaru Obvrł,atelskic.go w'I'l,chach.
Pozlł'ole nict-il llr ]659i2{)]7 z rlllia 30-0t1.20]7 i. Ślaski \\iojeu,ódzki Konserwator

Zabl,tkóił iv Katorvicaclr wvdał zgodę na ]]Izeprowaclzenie w/w piac.
W dniu 19.()9,20l7 r. (data iłpł.vrvu 19.09.2017 r.) l'yska Fundacja Promocji Kultury

i Turystl,ki Brorvar Clryr.vatelsl<i z siedzibą rł,Tycirach prz\,,il]. Browarowej 7 reprezentowana
przez P a'na Parvła Baranorvicza, zlltróciła się do tut, rtrzedu z lvnioskienr o zmianę treści
pozrvolenia trr 165912017 z dnia 30.08.201 7 r. z uwagi na znriany projektowe dotyczące zakresu
i lunkcji adaptac.ii budynkórv warżelni i ]eżakowni na centrum nieelitamej sztuki
nl tlJtirned ialrlej Stua Warzelrlił.

Zgodnie z przepisenr art. i55 kpa decyzja ostatcczna. na rnocy klórej strorra rrabvła
prawo. rTloźe bl,ć w każdyIn czasie z,a zgodą strony znlieniona przcz otgan administracji
publiczrrcj. który,ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj ą się znlianie takiej dec1 zj i

i przeirrawia za tym intcres społeczny lub słrrszn1., il]teres slrony.
Wobec faktu, iż o znianę decyzji rłystąpiła strona i istnienie jej słusznego interesu nie

budzi wątpiiwości. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytkór,v w Katoi.vicach orzekł jak na
WStępie.

PoUCZEN{E

1. Od niniejszej dccyzji przyslugu.je odwołanię. Odwołanic od decyzji wnosi się do Ministra Kultury i
Dzicdzictwa Narodowęgo \Ą,Warszawię za pośIędnictwein Śiąskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zab),tków w Katowicach, rv tcrminie l4 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji,

2. W trakcie biegu tern]inu do rvniesjenja odwołania st.ona lrloże zrzec się prawa do wnięsienia
odwo]ania rłobec Ślaskiego Wojewódzkiego Konserwalora Zabytkórv rv Katowicach. Z dniem
c1ol,ęczenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Konsen,alolowi Zabytków w Katowicach oświadczenia o
zt,z.ęęzęniu się prawa do rł,niesienia odlvołania przez ostatnią Ze stlon postępowania. decyz.ia staje się
ostatęczna iprawomocna, ośWiadcZenie to nie może być coliriete.

3, Przed upĘrvem ternlinu do wniesienia odrł,ołania decvzja nic ulega wykonaniu.
4. Wniesienie odwołania \\,ten]linie \ł,strzymuje wykonanie decyzji. chyba ze decyzji został nadany ry,_qor

natychrniasto,,vej rvykonalności lub podlega ona natychnriastorvemu r.qkonaniu Z nlocy ustawy,
5. Decvzja podlega rvykonaniu przed upływem ternlinu do rłnjesienia odwołania takze gdy jest zgodna

Z żądaniem wszystkich stlon lubjeżę]i \yszystkie strony zrzekl1, się prawa do rvnicsiellia odwołania,
6, Organ odwoławczy moźe przeprorvadzić na żądanie stronv lub z urzędu dodatkowe postepowanię w

celu uzupelnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania
otganowi. który, wydał decyzje.

7. Jeżęli decyzja Zosla]a wydana z naruszeniem pźepisów postępowania, a konieczny do w),jaśnienia
zakres spraryy n,]a istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny rvniosek WsZystkich Stron zawarty
w odwołaniu. organ odwolawcz;, przeprowadza postępowanie wl,jaśniające lv zaklesie niezbednym
do rozsh,zygniecia sprarłry. Jeźeli plzyczvni się to do przryspieszenia postępowania, organ odwołarvczy
lnożę zlecic przeprowadzenie okleślonych czynności poStępoWania Wyjaśniającego organowi, który
wydał decyzje.

8, olgan odwołarvczy przeprowadza postępowanie wyjaśniajace równieź Wtedy, gdy iedna ze stron
zarvar]a u odwolaniu rvniosek o przeprowadzenie ptzez organ odlvoławczy postępowania
wl,jaśniajacego w zakrcsie niezbednym do rozstl,zygn ięcia splawy, a pozoslale stro]ly wyraziły na to
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Zarr iCI'aiiiccttl iinioscil tl l]lżipi'o\!a]dZe|]ia 1]lzal olgłil ołjrioliitłc,l) 1lt]sicl_]o\\3i]i,L ,,ri.1l .ni1.1..c1,1,

zakł,csic tliczilcciilr,l;l do t,czstrzlln icl ia spl,:llv1,.

/ l), ()rg.:n odv,olii\ł,cz},nie l]i/,apio\!aijża pOstcpcw,,]l]ia rv_r,jaśtilaiacelo. o klol\,ll] l]]o\fil i]o\\,\,żcl. ji]żi_,li

I przepto,,,acizeiiit pfzez olgan oill,,tli:vvcz], poste po\,vailiii tn,1, jłśIlia_!ące3o ,.,., za]ircsic l;iczlli,:titl],i:l iił
' ltlzstrz1,:lrieciil spi,a,ł1 b]lob; lladłlicrlric Lllr,.ldni(}l]c,

10- \ĄlOjelłńzki kollselrłator zrtrrkórr nloźc u/_ll(l\łic lr!l:tLl)r_)v.v.rll1c \! 5|)fa\il. \\,\,danił niol.,iszcgo
pozwolenia- a nastepnie znlienićjt lub cili'lra,,:. rl clrodzc, dcc."zji. jcźeii lv trakcie rvllionu-u,ania badań.
p!,ac. robót j|llr innych dzia!ari okreśitllrllcli rv poz.,voleIli!l \ł,yslaPi]i,l]0!\,ę i'akt1, iolloiiizności. lllouace
doprov,,aCzić c1o usz]iodzenia Iub zniszczcnia zabytku.

] ]. W razie stwiefdzellia. że prace prowadzone sa bez pozwolenia lub rv sposób tldbieta.iacv od zakresLt
i r.varunków okreśIon),ch r,v pozrvoleniu. ivojer.vódzki kollser}ato!- zabytkórr rvytla decl,zIe
WStrZyn,]uiaca prace. badania. !-obor}, Itib inne działania przv Zabj,tkt!. a nłSte]]nie rvl,da decr,zię
nakazuiącą pl,Zy\Ą,rócenie zabrtkri do poplzedniego stanu lub uporzadkorvanie teręnu. z określęnien:
terminu rvykonania tych czynności. albo nakładajacq obo\łiąZek 0zyskania poztvolenia
wojewódzkięqo kollserwatofa zabvlkó\ł na pltrrvadzenie \\,stlz!n]ali)]cil badali, prac. r,obrlt ]ub it-rnlch
działań prz1 zabytltu. ijrzy cz\!]l \vilio§ck 91vydanie teco pozwolcnia sk]ada się li rętmitlir: nir
dłuższvm niż 7 dni od dnia doręczcnia dec],7ji. albo nakladajacą obo\\,jązck pridjecia olireślonych
cZ}nności lv celu doprorvadzenia rvl,konywan},ch badań, prac. robót lub inn),cIr działań p|zy zabrtku
do zgodności ż Zailresęt]l i\valul,ikami oj{ręślonymi rv pozwoleniu.,,\,sl(aZUjąc tcrmili \.vykonania tYch
c,/\ nnó]Ui

12. W razie stw ierdzcn ia. że prace został} w),konane bez pozwo len ia 1ub w sposcib od biegaj acy od zakres u
i rvalunkórv okreśIonvch rv pozlvcleniu. rłojewódzki konser\ryalor zabytków v,yda decyzję nakazLrjaca
przywrócenie Zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu. okleślajac 1ermin
Wykonania tych cz},nności, albo zobolviązującą do doprowadzenia Zab!tku do jak najlepsZego stanU
we wskazany sposób i W określon},n1 terminj€.

l3. Zgodnie z treścią art. 37c. 379, i 37h Ltstarv1, o ochronie zabytków i opiece nad zabl4kanli:
a) robotanri budowlanyrli kieruje albo nadzól inwęstorski wvkonuje. plzy zab)-tkach nieruchomych

rvpisanych do rejestru, osoba. która posiada uprar-l,nienia budow]ane określone przepisanli Prarva
budowlanego oraz która przez co najmniej l8 nicsięcy braia udzial w roL]otach budoi.r4anyclr.
prowadzonych przy Zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestn] lub inwentarza l]]uzęufi
będącego instytucją kultuĄ,,

b) udział rv pracach konsenl,atorskich, placach restauralorskich. badaniach konsenł,atorskicil.
robotach budowlanych lub badaniach arohitektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy
zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum bedącego instytucją kultuĄ/ lub zaliczanvm
do jednej z kategorii, o których mowa w ań. 64 ust. ] ustawy o ochronie zab),tków i opiece nad
zabytkami, oraz badaniach archeologicznych. lub Zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach łv
muzeuln będącym inslytucją kulturv, potwierdzają świadecrwą W tYtT dotyczące odbytych
praktyk zaw,odowych- oraz inne dokumenty zaświadczajace udżiał w tycl,} pracach, badaniach lub
robotach lub zatrudnienie p;,zy tvch pracach rvydane przez kielownika jednostki organizacvjnej.
na rzecz której te pmce, badania lub loboly były wykonywane, aibo przez osobe. pod której
]]adzorem były, rł,ykonywane. W tym Zaklesy obowiązków na stanowiskach pmcy rv muzeuln
bedącym instytucją kultury, lub zaśu,iadczenia wydanc przez Woje\łódzkich konsefwatoróW
zabytków

J4, Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konseIwatora Zabvtków na podjęcie okrcślonych wninl
działań nie zrva]nia z obowiązku uzyskania pozrvoleńia na budowę lub dokonania zgloszenia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1994 roku , Prau,o budowlane oraz innych dccyz"_ii_ opillii i

uzgodnień wymaganych przepisami szczegóinyln i.

Pobrano opłatę skarbową w
zalącznlka do usta\Ąy z dnia

Z Częsclą
skarbowej
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z 2016 roku. poz.. 1827 z póżn.
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Otrzvmu ią:
'l, l,ł"ka lLlntJlii.l PronrocjiKrrltrrrr i lrlnst;ki. ul. Bro\Ąaro\Ąa 7.-],r-|00 l)ch} tzaIaczni\; l e97, dokunlęnracji

',/.projektowej)

2. Przedsiębiorstllo ..MOVl" Viktor N'lokli,a, ul. Pszcz_v-.liska ], 43-175 \Ą'yry

Do wiadomości:
1 . Urząd Miasta T),ch,v- . Wl,dział Budorvnictrł,a. ul- Batona 30. 43- l 00 Tych1,

2. L]tząd Miasta l'_,-ch),. Miejski Konserwator Zabykórv, al. Niepodległości "i9.43-100 Tl,chy

3. a,'a RW 02, l0,20l7 r, ALJ


