ZARZĄDZIENIE NR „II/l 1y111J2019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 30 List. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067) zarządzam:
Włączenie do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Konstancin-Jeziorna kart adresowych
zabytków nieruchomych wymienionych w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin
Jeziorna.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Do Zarządzenia Nr4
”VVIIIJ2O19 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z
4
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków
gminy Konstancin-Jeziorna
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków
w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
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2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Zarządzeniem Nr 18/V111J2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna zatwierdził Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Konstancin-Jeziorna w
formie zbioru kart adresowych.
Ze względu na duże walory architektoniczne obiektów zostały sporządzone dla nich
karty adresowe, tj. dla:
1. willi Mariak (Rayzachera) położonej przy ul. Głowackiego 1 w Konstancinie
Jeziornie, na terenie działki o nr ew. 13/l z obrębu 01-18,
2. budynku garażowo-gospodarczego przy willi Mariak (Rayzachera), położonego przy
ul. Sniadeckich 14 w Konstancinie-Jeziornie, na terenie działki o nr ew. 13/1 z obrębu
01-18.
Ujęcie powyższych obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Konstancin
Jeziorna zaopiniował pozytywnie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem
Nr WRD.5 133.2. 1.2019.OS z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków (w tym ujęte wyłącznie w niej) podlegać
będą uzgodnieniom konserwatorskim na etapie postępowania o ustalenie warunków
zabudowy i na etapie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.
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