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Warszawa, 13 listopada 2019 r,

znak sprawyI UD-xV WAB,6740,255.2019,JWA

DECYZJA NR 361/Wlt/19

Na podstawie art. 28, ań, 34 ust,4, an, 36a oraż art, 82 ust. 2 Ustawy ż dnia 7 lipca 1994r, _ Prawo
budowlane (Dż,U, z 2019r. poz, 1186), oraz art, 104 ] art, 163 ustaWy ż dnia 14 czerwca 1960r, _ Kodeks
postępowania adrninistracYjnego (Dz,U. z 2018l. poz. 2096)

po rozpatrzeniu Wniosku z'],4 paŹdziemika 2079 r,, użupełnione8o 5 listopada 2019 r.

zmieniam

ostóteczną deayżję Prezydenta Miasta stolecżnego Warszawy nr 348/WlL/18 z 13 tistopada 2018 r.,
udzielającą Muzeum Pałacu Króla lana lll W Wilanowie pozwolenia na budoWę polegającą na remonc e
budynku daWnej słodoWni, dżialka ff ew. z/'] z obrębu 1-05 53 przy u], stanisława Kostki Potockiego 7
W Dżie nicY WilanóW m,st. Warszawy, oraż

zatwierdżam zamienny projekt budowlany i udżielam pozwolenia

dla lnwestora: Muzeum pałacu króla Jana lllw wilanowie
na budowę polegającą na remoncie dachu budynku dawnej slodowni, dżiałka nr eW, 2/7 ż obrębU 1-05-
53 prży u , stanisłaWa Kostki Potockiego 7 W Dzielnicy WilanóW m,st, WarszaWy,

Wedłu8 projektu bUdowlanego ż Wrżeśnia 2019r., aUtorstwa:

architektura i konstrukcja p.ojektant - dr inż, stanisław Karcżmarcżyk, posiadający upraWnienLa
budoW]ane W specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej nr 224/69, Wpisany na listę członkóW Małopolskiej
0kręgowej lzby lnżynieróW Budownictwa nrWpisu MAP/Bo/3353/01,

arch]tektura sprawdżający - mgr inż, arch, Dominika Karaś, posiadaJ'ąca uprawnienia budoWlane W
5pecJ'alności architektonicżnej obejmującej projektowanie beż ogranicżeń nr MPo|4/057/2019, Wpisana
na Ijstę członkóW Małopolskiej okrę8owej Rady lzby ArchitektóW RP nr W pis| MP-ż477,

konstrukcja spraWdzający - m8r inż. MirosłaW Bielecki, posiadal'ący upraWnienia budoWlane do
pro]'ekiowania bez ograniczeń W spec]'ainoŚci konstrukcy.jno budowlanej nr MAP/007L/PooK/71,
Wpisany na listę członków Podlaskiej okręgowej Rady lzby ArchitektóW RP nr Wpisu PD 0041, oraż na listę
członkóW Małopoiskiej okręgowej lzby lnżynieróW Budownictwa nr Wpisu M AP/Bo/o313/11,,

z zachowanjem pozostałych WarunkóW i L]zgodn eń Wynikających z decyżji nr 348/Wlt/18 z 13 listopada 2018r.,
orazzzachowani€rnnastępującychWarUnkÓW,zgodnieżart,36u5t,lorazart,42ust,2i3ustawy_Prawo

1.szcz€góneWarunk]zabezplecżen]aterenubudowy]prowadzen]arobótbudowlanych:
1.1, roboty budowlane można rozpocząć jed yn ie na podstawie osiatecznejdecyzjio pozwo]eniu na budowę,
1,2, teren bLrdoWy trzeba zabezp]eczyć przed Wejściem osób trzecichi
1.3, roboiy bLrdow ane powinno s ę prowadżić pod nadzolem osoby Uprawn]onej W sposób nieuciążl]Wy dla

otoczenia, zachoWując porządek na placu budowy ] dlogach dojazdowych, stosując się do przepisÓW
Prawa budowl.nego, przepisóW bhp, p,poź,, ochlony środowiska, beż naluszania praw osób trzec]chj

1,4, na eży żastosować się do uwag j zaleceń z uzgodnień i opiniij

2 sżcże8ólowe Wynr.8ania dotyczące nadzoru na budowie:
2,1, trreba zapewn]Ć objęc e kierown ctwa budowy przeż o5obę posiadającą uprawnienia bUdoW|ane W

odpowiedniej specjalności (art, 42 Ust, 1 Prawa budowlanego);
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2,2. kielownik bt]dowy (robó0 jest obowiązany prowadzić dz ennik budowy oraz unrjeścjć na bUdo\łie, W
Widocznym miej5cu tabl cę ]nformacyjną oraz o8łosżenie zaWierające dane doiyczące bezpjeczeństWa
pracy i ochrony żdrowia;

UZASADNlENlE

]nwestor 14 października 2019 r. złoży} Wniosek o żatwierdżenie projektu żamiennego i udżie]enie
pozwo enie na Wykonanie rernontu dachu budynku daWnej słodowni, dżiałka nr eW, 2/7 ż obrębu 1-o5,
53 przy u , StanisłaWa Kostki Potockie8o 7 W Dżielnicy WilanóW m,st, WarsżaWy. Do Wniosku dolączono
4 egż, projektu bUdoWlane8o oraż ośWiadczenie o posiadanym praWie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

Z uwa8i na braki formalne Wniosku pi5mem ż 28 paźd2iernika 2O19 r, Wezwano WnioskodaWcę do ich
użupełnienie, Pismem 2 5 listopada 2o19'r. Wnioskodawca użUpelnił brak]Wniosku, Data usunięcia
brakÓW formalnych Wniosku jest pocżątkiem biegu terminu, o którym moWa W ań, 35 ust, 6 ustawy
ż d|la 7 |ipca 7994r. Prowo budowląne-

Projekt budowlanyjest z8odny ż prżepisami, W tym technicżno-budoWJany.ni.lest kompletny, posiada
informację dotycżącą bezpiecżeństwa iochrony zdrowia, o której mowa W art. 20 ust, 1 pkt 1b ustaWy
PraWo budoWlane oraz żostał Wykonany przez o5oby posiadające wymagane Llprawnienia
architektoniczno-budoW]ane oraż legitymujące się aktuainymi na dzień opracowania projektu
żaŚWiadczeniami, o których mowa W art. 12 ust, 7 PraWa budoWlanego. Ponadto jest ż8odny z zapisami
decyżji |f19/P/2018 ż dnia 21 sierpnia 2018 r. o Usta]eniu lokaiizacji inWestycj'i celu publicżnego
o Znaczeniu 8minnyrn, Inwestor Użyskai Decyzję tVażowieckie8o Wojewódzkiego Konserwatora
ZabytkóW żnak WZW,5142,1905,2019.KBD z 8 października 2019 r, pożWa]ającą na prowadżenie robót
budoW]anych,

W śWietle powyższego orżeczono jak na wstępie.

od decyzjiprzysługuje odwolanie do Wojewody Mażowieckiego za moim pośredn]ctwem Wiermjnie 14 dniod dniajej
doręczenia, odwołan]a od decyzji na eży skiadać bezpośr€dn]o, bądź ,a pośrednictwem pocżty, W kancelari] Unędlr
m,st, Warszawy, ul, F, K imcżaka 2, 02-797 Warszawa,le .: +22/ 4Ę 5a 69, f.ll +22l 443 50 67, odwołanie
Wn]€sione W terminie Wstrzynruje Wykonanie decyzji (art. 130 § 2 KPA), W trakcie b]egu terminU do Wn]es]enia
odwołanja stlona r.oźe żrzec sję prawa do Wnies]enia odwołania Wobec or8anu administracji pub iczne], który
Wydał decyz]ę. Z dn em doręcżen]a or8anow] administracj pUb|icznej ośW]adcz€nia o zżeczen]u się prawa do
Wnjes]enia odwołania pneż ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje s ę ostaieczna ] prawomocna (art. 1o7 §
1pkt 7 iart,127a KPA).


