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r' o ochroniedóbr ku|turyi o muzeach(Dz. U, Nr l0, poz. 48, zm. 1983r. rrr 38, poz. 173, z
1989r.Dz. U. Nr 35, poz. 192,z 1990r. Dz. U. Nr 34, poz. 198i nr 56,poz. 322),oraz aft. 104
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W związkuz powższym obiektjast dobremkulturyw rozumieniuart.2 cyt.Ustawy i podlega
ochronieprawnej.
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POUCZENIE
o skutkach wpisu do rejestru zabytków

Załącznik nr t

Wpisan-ie'o.biektudo rejeslru4bytków pociągaza sobąnastępująceskutki wymienione,w Ustawie z dnia 15
lutego 1962r. o ochroniedóbr kultury i o muzeach(Dz. U. nr 10,poz. 48 z późńiejszymizmiananri).
Art. 19
organy slużby konserwalorskiejnrająprawo unrieszczaćna zabytkachnieruchonrychodpowiedniemaki lub
naprsy.
Lrt Zl
" przy zabytkach.oraz.ptace
l. Wszelkie.pracei roboty
archeologicznei wykopaliskowewolno prowadzićtylko
za zezwolenienrwlaściwego
wojewódzkiegokonserwatora
zabytków.
Art.25
1. Wlaścicieli użykownik zabytku,określony
przepisen-r
prawa,obowiązanyjest dbaó o jego zachowanie,a w
szczególności:
|) zabezpieczyćprzed zniszrzeniem,uszkodzenienri dewastacją,
2) niezwłoczniezawiadonlićwlaściwego
wojewódzkiegokonsirwatorazabytków o wydarzeniachmogących
miećwpły.w
ujenrnyna slani zachowanie
zabyku'
3) zawiadonrić-w ciągu-jednego nliesi4ca wojewódzkiego konserwatorazabytków o przejściuwłasności
zabytku na inną osobę lub o oddaniu zabytku nieruchomegow całościlub w częściiv użytkowanie,
najenl,dzierżawę.
Y,. Ponadto właścicięI
zarejeshowanegozabytku ruchonego obowiązanyjest:
l) zawiadonlićw. ciągu.jednegonliesiącl wojewódzkiegokonserwatorazabytków o znlianie nliejsca
przechowyuvan
ia zabytkuruchomego,
2) na podstawie 'decyzji. wojewódzkiego konserwatora zabytków użyczyć zabytek dla celów
wyslawienniczych
lub badawczych
na okresnie dłuźszy
od sześciu
nriesięcywóiągukazdych5 lat.
Art. 27
I, Bez zezwo|enia właściwegowojewódzkiego-konserwatorazabytków nie wolno zabytków przerabiać,
odnawiać,rekonstruować,
konserwować,zabudowywać,odbudowywać,zdobić,uzupełniać,
rozkdpywaó ani
dokonywrrcżadnychinnych znrian.
2. Bez zezwolenia wlaściwegowojewódzkiego konserwalorazabytków nie wolno przenlieszczlć zabylków
nieruchonrychz naruszenient.
skonponowanęgolub ustalonegotradycjąukladu tereńowegoani teżprzónosić
lub. wynosić -zapytków'ruchonrych z naruszeniemskomponow.anyćh
lub ustalonyóh rradycji wnętrz
budownictwa
świeckiego
i sakralnego.
3. Przepis usl. l.stosuję się również'do robót mogącychprzyczynić się do zeszpeceniaotoczenia zabytku
nieruchomegolub widoku na len zabytek.
4. Udzieleniezezwoleniana roboly wynrienionew ust' l-3 wojewódzki konserwalorzabytków nrożelza|eznić
od wykonaniabadańi dokunrentacji
zabytku.
Art 30
,'v
l. w9j9ivQd1kikonserwatorzabytków, uznłjącpotrzebęprzeprowadzenia
konserwacjizabytku,noże nakazać
wlaścjcielowi
lub użytkownikowi
dokonrnierobót konśeratorskichw określonyni
temlinie'W stosunkudo
zabytku nieruchoniegowojewódzki konserwatorzabyków działa w porozumieniu z organani nadzoru
budowlanego.
Art.3t
1' Właściciellub użytkownik zabytku nie stanowiącegowłasności
Państwa powinien w temlinie jednego
miesiącaod-dnia doręczenianakazu (afi.30,ust.1)oświadczyć
na piśnieczy wykona nakazaneroboty ńe
własnymzakresiei na własnykoszt.
2. Wykonanie robót ze środków państwowych może nastąpió, gdy właścicielnie złozy oświadczenia
przewidzianegow ust. l lub nie roz.pocznielub nie zakończyrobóiw wyznaczonynrtemlinió, albo teżjeźeli
proyad.z]roboty.w sposób opieszały,wykluczającyzakończenierobót'w wyznńczonynrtemrinie.De'cyzja
wojewódzkiegokonserwalorazabytkówjest natychniastwykonalna.
Art.32
l. wierz}'lelnośćPaństwa z.tytułu robót wymienionych w art. 31 ust. 2, prowadzonych przy zabytkach
nieruchonrych,nie stanowjącychjego wlasności,
zabezpieczasię na zasadaóhi w trybie prżewidziańyniw
art.9-Iz Ustawy z dnia 22 kwietnia19.59r. o renontachi odbudowieoraz wvkańczańiui nadbudowie
budynków nrieszkalnych(Dz. U. z 1968r. nr 36, poz, f49\.
Art. 33
Jeżeliwłaścicie]
zabyku, a w razie nie ustaleniawlaścicielalub nriejscajego pob}'tu- użytkownikzabytku' nie
przestżegaprzepisu a . 25 albo jeżeli interespubliczny wynragaprzejęciana wlasnośćPaństwa zabytku 'o
szczegó|nejwartościhistorycznej,naukowej,artystycznejw celu udostępnienia
zabytĘ1;gniil{ulis#Ńtnffin
hlfi|'

byóprzejęty
nawłasność
Państwa.

Art. 3ó
o
osoba która otrzymałazabytekw drodze spadku,darowiznylub zapisu,.obow.iązana.jest'zawiadonić
dla nriejsca,gdzie znajdĄe się zabytek,w ciągu
tyn wojewódzkićgokonserwalorazabytkóŃ właściwego
J nriesięcyod datyobjęciago w posiadanie.
Art. 37
l . W razie uzasadnionejobawy zniszczenia,uszkodzenia lub wywiezienia zabytku.bez zezwolenia za

granicę' iak teżnie zapewnieńiazab}'lkowi,ponrinrowezwaniaze stronyorganusłużbykonserwalorskiej,
zabyków moze zabezpieczyćlen Zabylek
i konserwator
i,.wojewódzk
ialezyiyótr warunkówkonserwacj
przezuitanowieąietynlczasowegó
zajęćia
ażdo chwili usunięcianiebezpieczeństwa.
od rodzajuprzednriotu,do
na pŁeniesieniuzabytkuruchonrego,w zależności
tyn"'aso*e za.j{cie.polega
oiństwoweco niuzeu.nl,arctriwirmlub biblioteki,w stosunkuzaśdo zabytkunieruchonrego- na oddaniu
!o w zarząJgnriniejako zadaniezlecone,lub państwowejjednostceorganizacyjnej.
Art. 38
I. Zaby|ek nieruchonry n-rożebyć użytkowanywylącznie w sposób zgodny z zasadani opieki nad
zabytkowej'
zabytkanrii w sposób odpowiadajqcyjego wartości

Art. 73
podlega
karzepozbawieniawolnoścido lat 5 i ErzyYny'
1 . Kto uszkodzi lub zniszczy zabytek,
grzywny.
do 6 miesięcy.albo
podlega
pozbawienia
wolności
karze
2. Jeżelisprawcadzialanietlnryślnie,
Art. 74
1. Kto bez zezwoleniawywozi zabytekza granicęlub po wywiezieniuza granicęnie sprowadzago do krajtrL
w temrinieustalonynrw zezwoleniu,podlegakarzepozbawieniawolnoścido lar 5 i grzy}vny,
podlegakarzepozbawieniawolnoścido 6 n'ńesięcyalbo grz1tvny'
2. Ieirclisprawcadziałanieunryślnie,
sprawcy.
przepadek
choćbynie byłwtasnością
zab}'tku,
3' Sąd nrożeorzec
Art.75
Kto w celu przeszkodzeniaw wykonariiuprzez organsłużbykonserwatorskiejobowiązków wynikajqcychz
dostępdo przednriotówzabytkowych,udziela świadon-rie
niniejszejustawy.utrudnialub unienrożliwia
fałszywychinfońracji lub działaw inny złośliwysposób,podlegakarze pozbawieniawolnoścido roku albo
srzvwnv.
"
Art.7ó
pośredniczy
zbyciu
zabytku,
a takżewykopaliskalub znalęziskaarcheologicznego,
w
lub
1, Kto zbywa
jeżelina podstawie'towarzyszących
okolicznościpowinien przypuszczać,że nabyłvcazanlierzawywieźć
nastqpily,podlega
go za grairicębez zezwolenia,a w razie gdy wywóz lub jego usilowanierzeczywiście
do 2 lat i grzywny.
karzepozbawieniawolności
w ust. 1 zawiadonrilorganyslużbykonserwatorskiej
2' Nie pódlegakarze,kto o transakcjiwynrienionej
nrożna
byIo
zapobiec
wywozowi.
wcześniej,
aby
dostatecznie
Art.77
Kto:
1) prowadzipracekonserwatorskiealbo pracewykopaliskowebez wymaganegozezwoJenia,
2) ilrowadząćroboty budowlane ]ub zienme nie zawiadonriniezwlocznie wojewódzkiego konserwatola\...cechy zabytkualbo do czasu doręczeniaodpowiednich
żabytkówo ujawnieniuprzednriotuposiadającego
zarządzeńtego konserwaloranie zabezpieczyodkrytegoprzedmiotulub nie wstrzynrarobót nrogącychgo
zniszczvć lub uszkodzić.
3) znalaz|-przednriotarcheologicznylub odĘl wykopalisko i nie zawiadonił o tynr w ciąqu jednego
gntiny lub nie zabezpieczyl
zabytkówalbo zarząduwlaściwej
nriesiącawojewódzkiegokonserwfllola
znalezionegoprzedniotu albo odkrytegowykopaliska,
podlega karze aresztu albo grzyłVny.
Art.78
lub użvtkownikien ZabYtku:
Kto bedac właścicielenr
lub uszkodzenienr,
I. nie.zibezpieczyzabytkuprzedzniszczenienr,dewastacją
2' nie zawiadonriwojewódzkiegokonserwatorazabylków o;
nriećujeninywplyw na stanizachowaniezabytku,
nrogących
a) wydarzeniach
abytku na innąosobę,
b) przejściu
wlasnośoi
lub użytkowania
zabytkuw drodzespadkulub zapisu,
c) nabyciazaĘestrowanego
d) znrianienriejsca,w któryni znajdujesię zaĄestrowany Zabytekruchomy
podlega karze areszlu lub grzywny.
Art. gl
w sprawacho wykroczenie,organy slużby
kamego lub postępowania
1' Niezależnieod postępowania
konserwatorskiejnają prawo przywrócić zabytek do poprzedniegbstanu i do poprzedniegonliejsca
przechowaniana koszt sprawcy.
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z dn1a25 kt.'ietnia 1% r.
zaf4cznlk nr 2 do decyzji Psoz/o|<z-1tr/,34oh6/%/zf
Nr Rejestru 555lhb
Spółdzielcze osiedle mieszkaniowe Księże l.lałe povstało z inicjatpły
Siedlurrgsgese1lschaft Bres1au A.G. w 1928 roku' po ptzył.ączeniu tych
terenór.l do miasta llrocławia. .
Projei,r't został vykonany w kwietniu 1928 roku ptzez zesp6ł architektów
pod kierunkiem Pau1a Heima i A1berta kemptera, przy współudziale Hansa
Thomasa,Gustawa Wolfa, Rudolfa fucka, Paula HAuslera.
Był on pierwszq we l,irocławiu rea1izacjq ideii wbanistycznych i architektonicznych stworzonych przez Werkbundi Bauhaus, majqcych na celu racjona}istandardzie powierzchni ' WJposazację i typizację mieszkań o podwyższonym
żenia sanitarnego i wyższychwymagańhigienicznych w stosunku do wcześniejszego budovmictwaczynszowego.
łJ zakresie koncepcji przestrzenrrej została zrealizor.lana zabudowa o
kierunkach: południol.'ych (doninujqca) i rór,noleŹnikowych ze zintegrowaną
wysoĘ i niskq zieleniq.
F\rnkcje osiedla poza czysto mieszkalną rozszerzono o socjalnq (przedszkole, łaŹnia) oaz handlową i uslugowq.
I.lzniesione 3 kondygnacyjne budynki o nowatorskich kształtach brył
wwrzedzaty- vąo!ś:e zaprezentowane na wrocławskiej ltystawie l|Wohnu:g und
4932
v{erkraunll w :lłł,*.roKu.
l4ieszkania miały trzy zasadnicze wielkości (najmniejsze 4o mz), kaide z
nich posiadało centrafne ogrzewanie1 poza budynkamimieszkalnymi r,vzniesiono
wolnostojqce przedszkole, łaźnię i kotłownię.
Ochronie konserwatorskiei podleqa:
1. Rozplanowanie os1edIa vraz z przestrzeniq wnętrz blokowych' zielenią
nisĘ i wysokq oraz basenami wodnymi.
2 . Bryły budynkó\J)łraz z kształtem ptzykrycLa. ,
Kształt i podziały elewacji, wielkośó ofuóów okiennych i drzwiowych,
pcdziaty stolarki okiennej i drzwiowej, dekoracja ceramiczna otworów
wejściovych, rodząj tynku.
n oprócz bud5'nkówmieszkalnych ochronie podlegajq bryły bud1nkówprzedszkola,
łaŹni i kotłovni.

