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War§zawa, 4 listopada 2 orr r. ffiWZW,5142,2070,2019.KBD

DEcrżJA
Dzialając na podstawie art.89 pkt 2, art.91 ust,4 pki 4, art,6 ust,1 pkt 1, ań,7 pkt 1, art,36 ust. 1

pkt 1 ustawv ż dnia 23 lipca 2003 r, o oćhronie zab}tków iopiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz,

2067 ze zm.), alt. 1,o4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz, L'. 2018 poz, 2096 ze żm.) oraz
Rozporząd2enia Ministra Kultury W spraWie prowadżenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku Wpisanym do rejestru zabytkóW albo na Listę

skarbóW Dziedzictwa oraż robót budowlanych, badań archjtektonicznych ijnnych dzialań pfty
zabytku Wpisanym do rejestru zabyikóW, a także badań archeolo8icznych iposzukjwań zabytków,
z dnia 2 sierpnia 2018 roku (Dz- U.2018 poz, 1609)
- po rozpatrżeniu WnioskU z dnia 28 paźdżiernika 2019 r. złożonego przez Muzeum Pałacu Króla lana
l]l W Wilanowie, ul. st. Kostki Potockiego 10/16; 02 - 958 WarszaWa, W sprawie Uz8odnienia pro]'ektu

budowlane8o naprawy konstrukcji Więźby dachowej W budynku Wozowni ll połoźonej na terenie
Muzeum Pałacu Króla Jana ll| W Wilanowie objętej ochroną konserwatorską na mocy WpisLr do

Rejestru zabytkóW pod numerem 639/10 decyżją z lute8o 1973 roku

poźWalam
1, Muzeum Pałacu Króla ]ana Ill W Wilanowie na prace budowlane polegające na remoncie Więźby

dachowej Wozowni ll położonej na terenie Muzeum Pałacu króla ]ana lll W Wilanowie W zakresie

i W sposób przedstawiony W dołączonym do Wnjosku projekcie budowlanym autorstwa m8r, lnż.

Adama Śliwki; inż. Andrzeja leżewskie8o z października 2019 roku

2. Termin Ważnościdecyzji: 31grudnia 2024
3. okreś]am warunek polegający na obowiązku kierowania robotami bUdowlanymi oraz Wykonywania

nadżoru inwestorskiego przez osoby spełniające Wymagania, o których mowa W ań. 37c ustawy
o ochronie zabytkóW i opiece nad żabytkami oraz zobowiązaniu Wnioskodawcy do przekazania

Mazowieckiemu Wojewódżkiemu KonserwatorowiZabytkóW nie później niź W terminie 14 dni prżed

dniem rozpocżęcia prac, imion, nazwisk i adresóW WW. osób, dokumentóW potwierdża]'ących

spełnianie p.żeż te osoby wymagań, o których mowa W ań, 37c WW. Ustawy, ośWiadczeń wW, osób
o przyjęciu obowiązku kierowania robotami budowlanyrni albo Wykonywania nadżoru
inWestorskiego,

uzasadnienie
BudYnek Wozowni ll, którego dotyczą Wnioskowane prace, objęty jest indywidualną ochroną
konserwatorską poprzeż Wpis do Rejestru zabytkóW pod numerem 639/10 decyzją ż lutego 1973

roku. Ponadto znajdul'e się na terenie założenia pałacowo - ogrodowe8o Wpisanego do Re]'estru

zabytkóW pod numerem 639/1 decyzją z lutego 1973 roku, Na podstawje art.36 ust, 1 pkt 1ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkóW iopiece nad zabytkami (Dz, U. 2019 poz.2Q67 ze zm.)
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budoWlanych przy zabytkL] Wpisanym

do rejestru zabYtkóW wymaga pozwolenia Wo]'ewódzkie8o konserwatora żabytkóW. Wnioskowane
prace obejmują montaż dodatkowych Wzmocnień konstrukcyjnych osłabionej pod Wz8]ędem

nośności Wjęźby dachowej zabvtkowego obiektu, stwierdza się, iż powyższe prace nie budzą
zastrzeżeń pod Wz8lędem konserwatorskim,
W związku z powyźsżym orzeczono jak W sentencji,



pouczenie

1.od niniejszej decyzji słuźy st.onie odWołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul, Krakowskie Przedm;eŚcie 15/77, oo-o71 WarszaWa za pośredniciwem Mazowieckie8o
Wojewódzkie8o Konserwatora ZabytkóW; ul, Nowy ŚWiat 18/20,00 373 Warszawa, W terminie 14 dni
od dnia doręczenia niniejszej decyzji,
2, W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji strona może żrżec się prawa do Wniesienia
odwołania, ośWiadczenie należy złożyć MaZowieckiemu WojewÓdzkiemu Konserwatorowi Za bytkóW,
3, Z dniem doręczenia Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi ZabytkóW ośWiadczenia o
zrzeczeniu się praWa do Wniesienia odWołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna,
4, Decyzja podlega Wvkonaniu przed upływem terminu do Wniesienia odwołania, jeżelijest 28odna z
źądaniem Wszysikich stron lub jeźe i Wszystkie strony zrzekły się praWa do Wniesienia odwołania.
5, Niniejsze pozwolenie nje zwalnia z obowiązku uzyskania innych pozwoleń izgłoszeń Wymaganych
przepisamiprawa.
6. Postępowanie W spraWie Wydane8o pożWolenia moźe żostać Wznowione, a na5tępnie pozwolenie
może być cofnięte lub zmienione na podstawie art,47 ustawy z dnia 23 lipca 2oo3r. o ochronie
zabytkóW iopiece nad Zab\,tkami
7. Właściciel lub uźytkownik obiektu żobowiążany jest do zaWiadomienia WojewódZkiego
Konserwatora ZabYtkóW o Wszystkich okolicznościach u]'aWnionych W toku robót, które mogą mieć
ujemny Wpływ na stan żachowania zabyiku oraz żmienić zakres prac określonych W żezwoleniu.

ZWolniono z opłaty skarboWej
listopada 2006 r, o opłacie skarb
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Dowiadomoś.i:
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