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DNT-1.5140.53.2020. MK

OBWIESZCZENIE

Dziataj^c na podstawie art. 9 ust. 1, art. 3 pkt 12 i pkt 15 oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z pozn.
zm.), w zwi^zku z art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu post^powania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz.
256 z pozn. zm.)
Matopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Krakowie
zawiadamia o wszcz^ciu z urz^du post^powania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru
zabytkow uktadu urbanistycznego Rabki-Zdroj
Granice wpisanego do rejestru zabytkow historycznego uktadu urbanistvczneeo przedstawiono na
zataczniku nr 1 stanowiacego inteeralna czesc ninieiszego wszczecia decvzii.

Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z 2013r (Dz. U. 2020r. poz. 282) definiuje
zabytek jako: „nieruchomosc lub rzecz ruchoma, ich

czqsc

lub zespoiy, b^dqce dzietem cziowieka lub

zwi$zane z jego dziatalnosciq i stanowigce swiadectwo minionej epoki bgdz zdarzenia, ktorych
zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgl^du na posiadang wartosc historyczng, artystyczng
lub naukowg.
W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzic, ze uktad przestrzenny Rabki-Zdroj, na ktory sktadajg sig
sredniowieczny ukfad ruralistyczny dawnej wsi oraz uktad urbanistyczny uzdrowiska, winien bye
objgty ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkow. Przedmiotowe struktury
przestrzenne sg dobrze zachowane i czytelne, zatem sg one „swiadectwem minionej epoki", w tym
wypadku zarowno okresu sredniowiecza, kiedy postata wies Rabka jak i 2 potowy XIX i poczgtku XX
wieku, kiedy wykrystalizowat sig uktad urbanistyczny uzdrowiska. Ochrona wymienionych struktur a
w konsekweneji ich zachowanie dla kolejnych pokoleh lezy w interesie spotecznym ze wzglgdu na
wysokie wartosci historyezne oraz kulturowe.
Jako szczegolnie wartosciowe, pod wzglgdem historyeznym oraz kulturowym elementy
uktadu przestrzennego uzdrowiska Rabka nalezy wskazac zachowany do dzisiaj uktad ruralistyczny
dawnej wsi Rabki oraz oba uktady przestrzenne z okresu 1-go oraz 2-go etapu rozwoju uzdrowiska.
Powyzsze struktury uzupetnione dodatkowo o teren tzw. Mlekodajowki tworzg obszar objgty wpisem
do rejestru zabytkow przedstawionym w zatgezniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia. Nalezy
rowniez zauwazyc, ze na terenie uktadu urbanistycznego zlokalizowane sg niezaleznie obiekty, ktore
objgte sg tg formg ochrony.
Historyczna zabudowa potozona na terenie wskazanym do ochrony poprzez wpis do rejestru
zabytkow posiada wartosci architektoniczne a co za tym idzie kulturowe. Nalezy stwierdzic, ze tworzy
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ona „historyczny zespot budowlany" czyli zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282 art. 3 pkt. 13) powiqzan^ przestrzennie grup$ budynkow, ktore
powstaty zasadniczo w okresie ksztattowania siQ Rabki jako uzdrowiska (w pierwszym etapie - 2 pof.
XIX wieku lub 2 etapie - 1 pot, XX wieku). Zespot powinien podlegac ochronie, a takze opiece poprzez
prawidtowo prowadzonq rewaloryzacj^.
Uktad przestrzenny Rabki-Zdroj, bior^c pod uwag$ wszystkie jego elementy jak i zabytkowa
zabudowa zachowaty do dzis swoje ponadprzeci^tne wartosci kulturowe, co przemawia za obj^ciem
ochronq w formie wpisu do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa matopolskiego. Ochrona
ta ma na celu zahamowanie stale post^pujqcego procesu destrukcji tego cennego zasobu
kulturowego i pozwoli na jego zachowanie.
Niniejsze post^powanie ma na celu ochron$ uktadu urbanistycznego, zachowanie i
rewitalizacjQ budynkow i obiektow o walorach historycznych, kulturowych i architektonicznych oraz
podniesienie walorow przestrzeni publicznej dla mieszkahcow i turystow.
***
Ochrona konserwatorska uktadu urbanistycznego Rabki-Zdroj b^dzie polegata na ochronie
wtasciwego rozplanowania zabudowy, bryt i gabarytow oraz funkcji i dekoracji architektonicznych
budynkow z wyeksponowaniem ich charakterystycznych walorow stylowych i detalu
architektonicznego.
Ze wzgl^du na ochrona dekoracji architektonicznej termoizolacja w formie docieplenia
styropianem dopuszczalna jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza si$ wymian$ stolarki
okiennej i drzwiowej pod warunkiem odtworzenia w drewnie wymiarow, podziatow, profili,
proporcji. Ewentualna nowa zabudowa, winna bye przede wszystkim o funkcji tradycyjnej, o
wielkosciach i proporcjach jak wyst^puj^ca w obr^bie wpisanego uktadu urbanistycznego RabkiZdroj.
** *
Stronami niniejszego post^powania sg wtasciciele oraz uzytkownicy wieczysci nieruchomosci
usytuowanych na obszarze obj^tym wpisem do rejestru zabytkow oraz kazdy, czyjego interesu
prawnego lub obowigzku dotyezy post^powanie.
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony post^powania mogg zgtosic ewentualne uwagi i wnioski
w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do informaeji publicznej.
Zgodnie z art. 10a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami od dnia wszcz^cia post^powania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w
ktorym decyzja w tej sprawie stanie siQ ostateezna, przy zabytku, ktorego dotyezy post^powanie,
zabrania si^ prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych i
podejmowania innych dziatah, ktore mogtyby prowadzic do naruszenia substaneji lub zmiany
wyglgdu zabytku. Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1. dotyezy takze robot budowlanych obj^tych
pozwoleniem na budow^ albo zgtoszeniem, a takze dziatah okreslonych w innej decyzji
pozwalajqcej na ich prowadzenie oraz art. 9 ust. 3b, informaeji o wszcz^ciu postipowania w
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sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru do czasu ostatecznego zakonczenia tego
post^powania podaje si^ do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej starostwa powiatowego, na obszarze ktorego znajduje si^ zabytek, a ponadto w
siedzibie wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow lub w sposob zwyczajowo przyj^ty w
miejscowosci, w ktorej znajduje siQ zabytek.

Pisma w tej sprawie nalezy kierowac na adres Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow Delegatura WUOZ w Nowym Targu ul. Ludzmierska 34a, 34-400 Nowy
Targ.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu 018 44 888 54.

Otrzymuj^ :
lx Strony w drodze obwieszczenia
lx Burmistrz Miasta Rabka Zdroj Urz$d Miasta Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroj
lx Starosta Nowotarski Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesiawa Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
lx a/a
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