
UCHWAŁA NR LIV/437/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części obiektu zabytkowego, objętego dotacją 
z Budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                        
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XLVII/318/05 Rady 
Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 9 września 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu 
gminy wydatków na opiekę nad zabytkami - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Pana Karola Głowy, wyraża się zgodę na zmianę dotychczasowego przeznaczenia części 
zabytku budynku oficyny browarowej w zespole dworskim ul. Podzamcze 12A w Gorzanowie, wpisanego do 
rejestru zabytków dnia 10.09.1984 pod Nr 215/1032/Wł, na cele muzealno – pensjonatowe, zgodnie z Decyzją 
nr 627/2018 z dnia 17.05.2016 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura 
w Wałbrzychu o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, zmienioną decyzją nr 
1528/2020 z dnia 30.11.2021 r. oraz zgodnie z Decyzją nr 88/XII/B/2016 z dnia 12.07.2016 r. Starosty 
Kłodzkiego o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części 
istniejącego budynku byłej Gorzelni na funkcję muzealno-pensjonatową przy ul. Podzamcze12A 
w Gorzanowie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

W terminie do 15 października 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka wpłynął 
wniosek Pana Karola Głowy o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytkowym 
budynku oficyny browarowej w zespole dworskim ul. Podzamcze 12A w Gorzanowie, wpisanym do rejestru 
zabytków dnia 10.09.1984 r. pod Nr 215/1032/Wł. Wniosek o udzielenie dotacji jest kompletny i spełnia 
wymagania przepisów odrębnych, w tym prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków i opieki nad 
zabytkami oraz przepisów prawa lokalnego, w szczególności uchwały Nr XLVII/318/05 Rady Miejskiej w 
Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 9 września 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy 
wydatków na opiekę nad zabytkami. Wnioskodawca wystąpił również do Rady Miejskiej o zgodę na zmianę 
sposobu użytkowania części zabytkowego obiektu jw. na cele muzealno – pensjonatowe. 

W związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę stosownych zgód organu administracji budowlanej                                                                  
i służby ochrony zabytków, na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku jw. z uwzględnieniem 
zmiany sposobu użytkowania części obiektu zabytkowego, zasadnym jest wyrażenie także przez Radę 
Miejską Bystrzycy Kłodzkiej stosownej zgody, o której mowa w §5 ust. 2 uchwały Nr XLVII/318/05 Rady 
Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 9 września 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania                                                                              
z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami.  
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