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DECYZA
Dżiałając na podstaw]e ań, 89 pkt 2, art, 91 usi, 4 pkt 4, art, 5 u5t,1 pkt 1, art, 7 pkt 1, art, 36 ust, 1 pkt 1

ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie żabYtków i opiece nad zabYtkami (Dz. U, 2018 poz, 2067 ze żm.),
art, 104 Kodeks! postępowania administraćvjnego (Dz- U, 2018 poz.2096 że zrn,) oraż Rozporżądzenia
Ministra Kultury W spraWie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorsk]ch i badań
konserwatorskich prży zabytku wpi5anym do rejestru zabytkóW elbo na Listę skarbóW Dziedzictwa oraz
robót budow anych, badań architekton]cznych iinnych działań przy zab}tku Wpisanym do rejestru
zabytków, a także badań archeolo8icżnych i posżukiwań zabytków, z dnia 2 5ierpnia 2018 roku (Dz, U, 2018
poż, 1609)
- po rozpatrzeniu Wniosku ż dnia 1 paŹdziernika 2019 r. żłożone8o prżez Muzeum Pałacu KrÓ]a .]€na lll
w Wilanowie, u, st, Kostki Potockiego 10/16; 02 , 958 Warsżawa, W sprawie Uzgodnienia projektu
budowlane8o zamiennego rernontu dachu dawne]'słodowni położonej przy u], st, Kostki Potockiego 7

pozwalam
1. Mużeum Pałacu Króa ]ana lll W Wi]anowie na prace budowlane po]e8ające na remoncie dachu dawnej

słodowni położonej przy ul, st, Kostki Potockiego 7 W Warszawje W zakresie iW sposób przedstawiony
W dołącżonYm do Wniosku projekcie budowJanyrn 2amiennym autorstwa KB - PRo]EKTY KoNsTRUKcYlNE
ż Wrżeśnia 2019 roku

2, Termin Ważności decy4i 31 crudnia 2024
3, określam Warunek polegający na obowiążku kietowania robotami budowlanym oraz wykonywania

nadzoru inwestorskiego przeż osobY spełniające Wymagania, o których mowa W aTt,37c Ustawy

o ochronie żabvtkóW i opiece nad zabytkami oraz zobowiązaniu WnioskodaWcy do przekażania

Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi ZabytkóW nie później niż W terminie 14 dni prżed

dniern rozpoczęc]a prac, imlon, nazwisk i adresóW WW, 05ób, dokurnentóW potwierdzających spełnianie
przez te osoby Wymagań, o których mowa W art, 37c WW, ustawy, oświadczeń WW- osób o przYjęciu

obowjążku kierowania robotami budoW anyrni albo Wykonywania nadzoru inwestorskiego.

uzasadnienie
Budynek dawnej słodowni, którego dotyczą Wnioskowane prace, objęty jesi ]ndywidua ną och.oną
konserwatorską poprżez Wpis do Rejestru zabytków pod nlmerem 639129 decyz)ą z ipca 1965 roku, Na
podstawie art, 36 ust- 1 pkt 1 ustawv ż dnia 23 ipca 2003 r- o ochronie żabytkÓW iopiece nad zabytkami
(Dż, U, 2019 poz. 2061 ze zm,) prowadzenie prac konserwatorskich, .estauratorskich lub robót
budowlanych prży zabytku Wpisanym do rejestru zabytkóW Wymaga pozwolenia WojeWódżkiego

konserwatora zabytkóW. Decyzją |f w 13259/2018 ż 25 października 2018 roku MWKZ zatwierdzil projekt
budowlany remontu dachu dawnej słodowni położonej na terenie działki nr eW, 2/7 obręb 1-05,53
w Warsżawie W zakresie i W 5po5ób określony w dołącżonym do Wniosku pro]ekcie autorstwa KB

PROJEKTY KoNSTRUKcYlNE z Września 2018 roku. W dniu 2 paźdu iernika 2019 roku do tutejsże8o urżędu

WpłYnął wniosek o Uzgodnienie projektu budow ane8o zamiennego Wprowadzającego nieWie kie korekty
W konstrukcji dachu, stwie.dza się, iż zm]any Wprowadżone w projekcie nie b!dżą żastrżeżeń pod

Wż8 ędem konserwato15klm.
W związku z powYżsżym orzeczono jak W sentenc]'i,



pouczenie

1,od niniejszej decyzji 5łuży 5troni€ odwołanie do Ministra KulturY i Dziedz]ctwa Na.odowego, Ll ,

Krakowskie Przedmieście 75l77, al-o]I WarszaWa za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora ZabytkóW; u], Nowy ŚWiat 18/20,00,373 Warsżawa, W termjnie 14 dni od dn a doręczen]a
niniejszejdecYzji,
2, W term]nie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stlona może żrżec się prawa do Wniesienia odwołania,
ośW]adczenie należy żłoźyć Mazowieckiemu WojewódzkiemU KonserwatorowiZabytkow,
3. Z dniem doręcżenia Mazowieckiemu WojewódzkiemL] Konserwatorowi ZabytkóW ośW]adczenia o
zrzeczeniu się prawa do Wniesienia odwołania przeż ostatnią ze stron postępowanja, decyzja staje się
osIaleclla prawonocna.
4. Decyżja podlega Wykonaniu przed uplywem terminu do Wniesienia odwołania, jeżei]est żgodna ż
żądaniem Wsżystkich stron lub jeźeli Wszystkie 5ttony zrzekiy 5]ę prawa do wnie5ienia odwołania,
5, Niniejsze pożWo|enie n]e zwaLnia ż obowiążku użyskania innYch pożWo eń iż8łoszeń Wymaganych
przepisami prawa.

5, Postępowanie W spraw]e Wydanego pożWolenia może zostać Wżnowione, a następnie pozwolenie może
być cofnięte lub zmienione na podstawie art,47 ustawy ż dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkóW i

opiece nad zabytkami
7, Właścic]el ub L]żytkownik ob]ektu zobowiązany jest do zawiadornienia Wojewódzkiego Konserwatora
ZabytkóW o WszYstkich okolicznościach ujaWnionych W ioku robót, które mo8ą mieć ujemny WpłyW na stan
zachowania zabYtku oraz żm]enić zakres prac okreŚlonych W żezwoleniu,

podstawle UstaWy z dnia 16 istopada
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Dowiadóńoś.i:
1, Urżąd M aśta stołe.żnego Wa6zawy, WVdz al Arch]tektury i Budownictwa dla Dż]eln]cv Wi anóW, u . (limczaka 2,

02 - 797 Waczźwa 1ePUAP)


