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DolnoStqski Wojew 6, aali
Konsersratot Zabytk6w

we Wroclawiu
wRiD.s 130:37.2017.KM
nr rejestru zab1,lPo.u' Ll6063
za zwrotnvra potwlerdzenlem odbloru
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DE'CYZJA

W SPRAWIE WPISANIA ZABYTKU DO RE.'ESTRU

ZABYTK6W

Dzialaj4c na podstau'ie art, 89 pkt 2 i art. 9 ust. l, tv zriapku z art. 6 ust. 1 pkt 1 c, art. 7 ust. 1,

ustarvy z dnia 23 lipca 2OO3 r. o ochronie zabytk6rv i opiece nad zabl'tkami (Dz. U.2014, poz. L446
zp62n. zm.l, oraz art: 104 kodeksu postepo$'ania administracS'jnego (Dz.U. 2017, pz. 1237 ti'\,
n'lryniku postgpo$'ania administrac-t'jnego przepron'adzonego na uniosek Wsp6lnot]' Mieszkaniorvej
nr 31 przl'ul. Srvidnickiej rv Dzier2onios'ie, reprezentorvanej przezPana Mariana Andrzeja Darakieu'icza,

postaaawiam

rvpisac do rejestru zab5'tkou'sojervo&tg'a dolnoSlaskiego nastgPujecy zabl'tek nieruchomy: dawnq willg
miejskar oblcnie budynek mleszkalny polo2ony przy ul. SwidnickieJ 31 w Dzier2onlowle, pow.
dzier2oniowski, ta dz,rort288 15, AM-s, obr.00O4 Centrua, s'granicach mur6rv obu'odos1rch,
jak na za)4czniku gralicznl'm nr 2, stanos'iqcym integraln4 czeSc niniejszej decl'zji.

UZASADNIENIE

DolnoSlAski Wojew6dzki Konsenvator Zabytk6rv we Wroclas'iu, na rvniosek Wsp6lnoty
Mieszkaniorvej nr 31 przy ul. Ss'idnickiej s'Dzier2onios'ie, reprezentos'anej przez Pana Mariana
Andrzeja Darakiewicza., z dnia 31.08.2017 r., rvszczq,l postgporvanie administracl'jne rv spras'ie *'pisu
do rejestru zabytkou' darvnej s'illi miejskiej, obecnie budynku mieszkalnego polo2onego
przy ul. Swidnictcie5 St tt,Dzier2onios'ie. Wdniu 22.O9.2OL7 r. przepros'adzono don'6d z oglgdzin
nieruchomoSci z udzialem stron.

Dolno$lqskl Wojew6dzkl Konsenrrator Zabytk6w we Wroclawiu ustalil stan faktyczny i praway
spraqry 7zuta2yl, co nastgpuJe:

Dasn:a q'illa miejska zostala g'niesiona rr' 1875 r. (data na odleg'anej chor4gielvce s]'gnaturki).
Jest us1,tso,u"na na p6lnocny-zach6d od historycznego centrum miasta, ptzJ' drodze lqczacei
Dzier2onlorv ze Srvidnica, na terenach rvlaczonych u' obszar miejski rv koricu XIX rv. W nos'oporvstalej
dzielnicy przes,aiala reprezentacyjna zabudolva tv postaci budynk6rv u21'tecznoSci publicznej i rvilli
miejskich.

Dnukondygnacyjny budS'nek z suterenA i mezaninenr zostal zaJo2onS' na rzucie prostok4ta
i posados'ion)' na ulsokim cokole. Do rvschodniego naro2nika prz5'lega s'ieZ1'czka alkierzos'a wznoszqca
sie na nlvsokoSd trzech kondygnacji, zalo2ona na rzucie uycinka oSmioboku. Darvn4 n'illg nybudowano
z cegly i or1*nkos'ano; nakryto dachem czterospado\tym polrytym pap4, helm wieiry-czki pokrS'to blacha.
W eles'acjach p6lnocno-rvschodniej, polnocno-zachodniej i poludniorvo-s'schodniej zastoso$'ano
szczeg6los'o opracowany detal architektoniczrt.v, podkreSlaj4cl' znaczenie budynku i nadajacy
mu reprezentacyjny charakter. Elervacje zamknieto s1'datnym gzymsem koronuj4cym, $'sparq/m
na rvolutouych konsolach dekorou'an]'ch li56mi akantu.

Artl'kulacjg elervacji 11'pros'adzaja r6rvnomiernie rozmieszczone osie okienne oraz tr1'datny gzyms
miedzykondygnac5'jn.v-, pol4czony z parapetarni okien drugrej kondygnacji. W reprezentacyjnej czeSci

(fasada i elegracje boczne od strony ulicy Swidnickiej i KoSciuszki), na sysokoSci pienvszej kondl'gnacji
rvprorvadzono boniorvanie; rv uy2sz5.ch kondygnacjach okladziny zostall' gladko opracowane u' tynku.
Piostokatne otwory okienne s'pienvszej kondygnacji ujeto prostymi opaskami okiennymi, ot$'ory drugiej
zamknigto dekoracyjnym nadpro2em rv formie gz)'msu odcinkon'ego s'spartego na u'olutorqych konsolach
dekoros,anJ,ch liSimi akantu i perelkorvaniem. Przy eles'acji p6lnocno-rvschodniej, przy trzech
centralnl'ch osiach znajduje siq dsukondygnacyjny balkon, s'sparty na kolumnach z glowicami
kompo4'togymi o gladkich trzonach, oraz pilastrami o identl'cznych glos'icach PrzS'= elewacji. W peln4
balustrade dolnej londygnacji s'komponowano pilastry stanowi4ce cokoll'- kolumn podtrrymujacych
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ow4 balustrade drugiej kondygnacji z symetrycztie rozmieszczonSrmi slupkami i tralkami pomiedzy

Na ka2dej Scianie wielobocznej s'iei'czki alkierzos'ej \\ypruto 11'4skie oBvory okienne, rczdzielone

pilastrami o icath, z prostokatnymi p$'cinami sypelniajacl'mi ich trzony. Otrvory

tki",,,,ePierr'ie21'czkizamkni9toproSto,pozostal1'ch
W naj*y2vej rvano bifo4'jne, s1'dlu2one okna rozdzielone pilastrami z gladkimi

trzonami i geometryc ztymi glox'icami.
W Uud5,ntcu pozostaiviono czgsciou'o pienvotnl' uklad $'netrza, czQsciou'o zachorvano stolarkE

d dSrvietlem'

, \Y trz'eciej

k schodowa

7 L rno plytkami ceramicznymi, ulozonl''mi v poprzecznq

czarno-bialq,. szachog,nice. Budynek nie ulegl znacz4cym przebudos'om, przez co zachorval $'alor

autentycznoSci.
Zgodnie z art. 6 ust. I pkt 1 c rq'2ej c.vt. ustarvy, ochronie i opiece podlegaj4, bez rvzglqdu

na stan zachorvania dnela architekturS' i budosnictrva; art. 3 nnr'. ustasl' okre5la, 2e zabytl<tem ;est
nieruchomoS1 tub rzecz ruchonra, ich czesci lub zespolg, bgdqce dzielem czlowieka lub zwiazane z jego

dzialalnoilciq i stanowiqce Swiad.ecttuo minionej epoki bqd2 zdarzenia, kt6rych zaclputanie lehg w interesie

ryenq, aftVstVcznq lub naukoutq.
lem czlowieka i stanos'i Ss'iadects'o minionej epoki,
li miejskiej porvstalej s'koncu XIX s'., na terenach

u jest sp6jna z otaczai4c4 zabudos'q, i odzs'ierciedla
zier2onios'a. W pelni zasluguje na ochrone prawnq
ak2e wt2ny skladnik historycznej tkanki budorvlanej
ementem lokalnej to2samoSci kulturos'ej.
zabytk6u' i opiece nad zabl'tkami, rvpis do rejestru

6ra ma na celu zacho$'anie zabl'tku, \1't)'m sypadku
ieszkalnego poloZonego Prry' ul. Ss'idnickiej 31

chorvanie a jego ochrona le21'' u'interesie spolecznym'

Z tyeh wzgtqd6w otzeczono Jak w sentencJi.

Oddecyzjininiejszejprz5'slugujesironom-napodstarvieart.L2Tsliart. l29SliS2k.p.a.iart.93ust'
I rvw. ustally o ochronie zabytk6rv i opiece nad zabytkami - odrvolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodorvego rv terminie 14 dni od jej d-oreczenia, za moim posrednictrvem - Dolnosl4skiego wojerv6dzkiego

Kon senvatora Zabltk6s' rr'e W roclawiu, ul. \\tladyslarv
Zgodnie z art- l27a'S I i S 2 $'tv' usta$y lv

zrzec sig pra\t'a do rvniesienia odn'olania rvobec

o6rviadczenie ozrzeczeniu siq prarva do rvniesienia

sie ostateczna i prau'omocna.
ZalqczrrikT stanowiqce inte gralnq czq 6 6 de cyzJi;

l. Pouczenie o skutkach rvpisu do rejestru zabltk6rv'
2. Rzvt przS,ziemia z zaznaczon4 granic4 rvpisu do_jggstm zabytk6$'.
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58-200 Dzier2oni6rv
2. Gmina Miejska Dzier2oni6rv, ul. Rynek 1, 58-200 Dzier2oni6rv

Do wladomoScl:
1. Natodor.r. tnsqtut Dziedzictrva, ul. Kopemika 36/40,00-924 Warszarva

2. Starostrvo poiliatos.e n' Dzier2oniowie, W}'dz. Urbanist-vki, Architektury i Budosnicnva.
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ul. Ssidnicka 38, 58-200

Otrzvmuja:
ITEF'

l. p.." M"rian Andrzej Darakiervicz reprezentujqcy Wsp6lnote Mieszkarriorvq nr 3l przy ul' S*idnickiej'

Dzier2oniow
3. Starosrwo po*iatorve rv Dzier2onios'ie, W1,&. Geodezji Kartogralii i NieruchomoSci, ul' Ssidnicka 38, 58'200 Dzier2oniorv

4. Sqd Rejonosf rv Dzier2oniowie, V W-vdziai Ksiqg Wiec4.'sgch, ul, Swidnicka 5l' 58'200 Dzier2oni6s'

5. \WOZ n'e Wroclarviu, Delegatura s'\\talbrzychu
6. a/a WRiD Klt{
Zosrala uisana oplara skarbo$a r. $].sko6ci lo zl {po<ismwa prdsna Uslasa z dnia !6 listopada 2006 r o oplacie skarlpwei Dz.lJ z 2016, poz' 18271


