UCHWAŁA NR XX/170/2016
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/324/09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października
2009r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami pn. „Program Opieki nad
Zabytkami Miasta i Gminy Dzierzgoń 2010-2013”
Na podstawie art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala co
następuje:
§ 1. 1. Na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr RD.5140.192.
2014.AK.3 z dnia 15.04.2015 r., o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków budynku nr 8 (czworaka) w
miejscowości Jeziorno, gm. Dzierzgoń, z gminnej ewidencji zabytków, stanowiącej załącznik do Uchwały
Nr XXX/324/09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października 2009 r. dotyczącej przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - wykreśla się przedmiotowy obiekt, opisany kartą nr
107/355.
2. Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz
krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. nr
113 poz. 661), kartę ewidencyjną wskazanej nieruchomości, która przestała być zabytkiem, wyłącza się
z gminnej ewidencji zabytków, z tym że karta ta jest przechowywana w archiwum zakładowym urzędu
gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Przybysz
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Uzasadnienie
Wskazany budynek mieszkalny wielorodzinny, jest aktualnie niezasiedlony. Decyzją Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.Sz 7143/48/07 z dn. 03.10.2014 r., został w całości
wyłączony z użytkowania, ze względu na bardzo zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu
ludzi i mienia. Budynek nie nadaje się do dalszego użytkowania i nie ma możliwości wykonania w
nim remontu, przywracającego walory użytkowe, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Na
podstawie stosownego wystąpienia Burmistrza Dzierzgonia, Pomorski Wojewódzki Konserwator
Zabytków podjął decyzję jw.

Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska
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