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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 maja 2018 r.
Poz. 1003
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii „Płock – Wzgórze Tumskie”
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Płock – Wzgórze Tumskie”, położony w Płocku, w województwie mazowieckim.
§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, przestrzenne i krajobrazowe oraz integralność historycznego zespołu zabudowy płockiego Wzgórza
Tumskiego, monarszej siedziby Władysława I Hermana i Bolesława III Krzywoustego, później głównej rezydencji książąt
mazowieckich i biskupów płockich, z zachowanymi zabytkami architektury sakralnej, obronnej i rezydencjonalnej.
§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Płock – Wzgórze Tumskie” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń Wzgórza
Tumskiego z katedrą pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zespołem dawnego opactwa benedyktynów wraz z reliktami zamku książęcego, budynkiem Muzeum Diecezjalnego, tzw. Starym Muzeum, i jest ograniczony ulicami Mostową i Rybaki.
2. Granica pomnika historii biegnie, zaczynając od północnej granicy działki nr 766/2, północną granicą działki nr 991/1,
po łuku fragmentem północnej granicy działki nr 991/21, północno-wschodnią granicą działek nr 991/11, nr 991/12,
nr 991/13, nr 991/14, linią łamaną po fragmencie wschodniej granicy działki nr 991/21 do jej narożnika pokrywającego się
w terenie ze wschodnim narożnikiem tarasu poprzedzającego ciąg schodów prowadzących w stronę Wisły, przecina działkę
nr 991/21 linią prostą łączącą ten narożnik i północny narożnik działki nr 1048/1 (z wyłączeniem tej działki), biegnie północno-zachodnią granicą tej działki, przecina działki nr 997/7 i nr 999/4 najkrótszą linią łączącą południowo-zachodni narożnik działki nr 1048/1 i południowo-zachodnią granicę działki nr 999/4, dalej biegnie linią łamaną po fragmencie południowo-zachodniej granicy działki nr 999/4 do jej północnego narożnika, przecina działki nr 997/7 i nr 994/14 linią prostą
łączącą północny narożnik działki nr 999/4 i południowo-zachodni narożnik działki nr 995, biegnie linią łamaną po zachodniej granicy tej działki, przecina działki nr 994/14 i nr 991/19 linią prostą łączącą północny narożnik działki nr 995 i punkt
styku działek nr 991/19, nr 989 i nr 990 (z wyłączeniem tej działki), biegnie linią łamaną po fragmencie północnej granicy
działki nr 989 wzdłuż murowanego ogrodzenia, dalej wzdłuż południowej elewacji oficyny Domu Biskupiego, przedłużeniem linii elewacji dociera do wschodniej granicy działki nr 989, biegnie fragmentem wschodniej granicy tej działki, dochodząc do północnej granicy działki nr 766/2.
3. Mapa pomnika historii „Płock – Wzgórze Tumskie” stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
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