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DECYZJA NR ...<6fev../S/2018
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej ,,Kpa" oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorza,dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), wzwiazku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
15 marca 2002 r. o ustroju miasta stotecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1438),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budow§ z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla inwestora:
Polska Akademia Nauk z siedzibq: 00-901 Warszawa PI. Defilad 1

obejmuj^ce:
przebudowe instalacji sanitarnej i deszczowej, wewnetrznej i zewnetrznej, dla piwnic i otoczenia
budynku Muzeum Ziemi, na dzialce nr 20 z obrebu 5-06-01, przy Al. Na Skarpie 20/26 w Warszawie
w Dzielnicy Srodmiescie.
kategoria obiektu budowlanego: IX
wedlug projektu budowlanego z kwietnia 2017 r., stanowi^cego integralnq czesc niniejszej decyzji,
sporz^dzonego przez::
• projektant mgr inz. Krzysztof Pajura, uprawnienia budowlane nr PDK/0007/POOS/08 do projektowania bez

ograniczeii w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeii cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych; nr ewid. cztonka izby samorza.du zawodowego PDK/IS/0228/08;

• sprawdzaja.cy mgr inz. Pawel Budziak, uprawnienia budowlane nr MAZ/0411/POOS/09 do projektowania bez
ograniczeii w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych; nr ewid. cztonka izby samorza.du zawodowego MAZ/IS/0089/10;

z zachowaniem nastepuj^cych warunk6w wynikaja.cych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

a) roboty budowlane mozna rozpocz^c jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe,
b) zapewnic objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadaja.c^ uprawnienia budowlane odpowiedniej

specjalnosci,
c) teren budowy zabezpieczyc przed wejsciem osob trzecich,
d) realizowac inwestycje w sposob zapewniajqcy poszanowanie interesow osob trzecich, bezpieczehstwo

ludzi i mienia oraz ochrone srodowiska,
e) kierownik budowy jest obowi^zany prowadzic dziennik budowy oraz umiescic na budowie, w widocznym

miejscu tablic§ informacyjnq budowy oraz ogtoszenie zawieraj^ce dane dotycz^ce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia,

f) wykonac prace zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
g) ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2) rozporz^dzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektow, przy ktorych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., nr 138 poz. 1554),

h) obiekty tub elementy obiektow budowlanych ulegaja_ce zakryciu, wymagaja_ce inwentaryzacji, o ktorej
mowa w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, podlegaĵ  inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane obejmuje dziaike nr 20 z obrebu 5-06-01 w Warszawie w Dzielnicy Srodmiescie.

UZASADNIENIE
W dniu 16 kwietnia 2018 r. do Prezydenta m.st. Warszawy wpfynaj wniosek Polskiej Akademii Nauk

0 pozwolenie na przebudowe instalacji sanitarnej i deszczowej, wewnetrznej i zewnetrznej, dla piwnic
1 otoczenia budynku Muzeum Ziemi, na dziatce nr 20 z obrebu 5-06-01, przy Al. Na Skarpie 20/26
w Warszawie w Dzielnicy Srodmiescie.



1)
2)

3)

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji
0 pozwoleniu na budowe organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonal sprawdzenia projektu
budowlanego. Na podstawie zgromadzonego materiaJu dowodowego ustalono, co nastepuje:
Inwestor przedtozyl wymagane oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia^
na cele budowlane;
Inwestor uzyskai pozwolenie Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (decyzja W/965/2018
z dnia 9 kwietnia 2018 r.) na przedmiotowe roboty budowlane;
projekt budowlany jest kompletny i zostal opracowany i sprawdzony przez osoby posiadaja_ce wymagane
uprawnienia budowlane.

W przedmiotowej sprawie Inwestor spelnil wymagania okreslone w art. 32 ust. 4 oraz art. 35 ust. 1
Prawa budowlanego. W razie spetnienia wymagan okreslonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie moze odmowic wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

W zwiqzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Mazowieckiego za posrednictwem organu,
ktory wydat niniejsz^ decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od decyzji.
Odwotanie od decyzji lub oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania nalezy
sktadac za posrednictwem poczty lub bezposrednio w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Srodmiescie (Urzcjd Dzielnicy Srodmiescie, ui. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa).
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatni^ ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna.
Zwolniono z optaty skarbowej zgodnie
(Dz. U z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

z zatycznikiem do ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

I Zafyczniki (dla Inwestora 2 egz,, dla PINB i WAiB dla Dzielnicy Srodmiescie po 1 egz.)

§ ,,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji sanitamej i deszczowej, dla czesci budynku Muzeum Ziemi
w Warszawie, kwiecieii 2017 r.)

^iinui JQ wnitsltnii odwoiania
od niniejszej decyzji uplyne^t

nie wptynfto odwotanie od tej
decyzji

Otrzymujq:
Inwestor: Polska Akademia Nauk
za posrednictwem Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
Al. Na Skarpie 20/26, 00-488 Warszawa

2. aa Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Srodmiescie
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Do wiadomosci:
3. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
4. WydziaJ Nieruchomosci w/m

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiqzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwy organ

nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujqcego nadzor nad zgodnoscia. realizacji budowy z projektem,
dotqczajqc na pismie:

a) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajqce sporza_dzenie planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowia_zku kierowania budowq (robotami budowlany mi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 //pea 1994 r. - Prawo budowlane;

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzaja.ce przyjecie obowiqzku pefnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 //pea 1994 r. - Prawo budowlane;

c) informacje zawieraja.ca. dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane;

2. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostafa rozpoczeta przed uptywem trzech lat od dnia,
w ktorym stata sie ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dtuzszy niz trzy lata. Rozpoczecie lub
wznowienie budowy w wyzej okreslonych przypadkach moze nasfap/c po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

3. Rejestracji dziennika budowy dokonuje organ wyda/acy pozwolenie na budowe.
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