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Dzialalqc na podstawie art. 89 pkt 2, arl.91 ust. 4 pkt4, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt
1, art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. zzo1\r., poz.206z tekst jednolity), art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2o1gr., poz. zogo terst
jednolity) otaz S 12 i 513 Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia zo11r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konsenruatorskich pzy zab,ytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialai przy zabytku wpisanym
d_o rejestru zabytkow, a tak2e badan archeologicznych i poszukiwan zabytk6w
(Dz.U. 22018r., poz. 1609),

- po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Dr6g Miejskich m.st. Warszawy, ul. Chmielna
120, 00-801 warszawa, z dnia 21 wzesnia 2o1gr. (data wptywu. 21 wrzesnia
2018r.) dotyczqcego wydania pozwolenia na remont i konserwacjg parteru elewacji
waz z daszkiem kamienicy A. Johna polozonej na dz. ew. nr 1i z obrgbu 5021ipzy ul. Krakowskie przedmiescie 89 oraz dz. ew. nr 76 z obrqbu sozll przy
ul. Senatorskiej 1 w Dzielnicy Sr6dmieScie m.st. Warszawy,

orzekam
Pozwolic zarzqdowi Drog Miejskich m.st. warszawy, ul. chmieln a 1zo, oo-go1
Warszawa na remont i konserwacjg parteru elewacji wtaz z daszkiem kamienicy
A. Johna polo2onej na dz. ew. nr 12 z obrqbu 5021 1 pzy ul. Krakowskie
Przedmiescie 89 oraz dz. ew. nr T6 z obrgbu 5021 1 przy ul. senatorskiej 1

w Dzielnicy Sr6dmieScie m.st. Warszawy w zakresie otaz w sposob okreSlony
w stanowiqcq zalqcznik do wniosku dokumentacji projektowej - Remont elewacji
pafteru kamienicy Aleksandra Johna, Warszawa ul. Krakowskie pzedmieScie nr
89, dzialka nr 12, obrgb 50211 ul. Senatorska nr 1 dziatka nr 76, obrqb soz11,
,oprac. pEez Maciej Mazgaj Autorska pracownia projektowa, ul. Swigtojerska
16111,00-202Warszawa, sierpie6 2018r.; Sprawozdanie z konserwatorskich badan
sJratygraficznych elewacji kamienicy Johna przy ul. Senatorskiej nr 1 i Krakowskim
Pzedmiesciu nr 89 w warszawie, oprac. pzez pana piotr a Grzegoza Mqdracha,
czerwiec 2018r.
Termin waznoSci pozwolenia: 31 grudnia2O21r.
OkreSlic warunek polegajqcy na obowiqzku kierowania robotami budowalnymi oraz
wykonywania nadzoru inwestorskiego ptzez osoby spelniajqce wymagania,
o ktorych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabyikam-i oraz
obowiqzku prowadzenia prac konsenruatorskich, prac restauratorskich albo badari
konserwatorskich pzez osobg spetniajqcq wymagania, o ktorych mowa
odpowiednio w art. 37a ust. 1 i2, art.37b ust. 1 i 3 albo art. 37d ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003r.o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016r. poz.
2067 tekst jednolity).
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4 OkreSli6 warunek grzekazania wojew6dzkiemu konserwatorowi zabytk6w nie
po2niej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, a w toku
rob6t budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany ww. os6b - imion, nazwisk
iadres6w ww. os6b, dokument6w potwierdzajEcych spelnianie przez te osoby
wymaga6, o kt6rych mowa odpowiednio w art 37c, art. 37a ust. 1 i 2, art 37b ust.
1 i 3 oraz art. 37d ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk6w i opiece
nad zabytkami (Dz.U z2O18r. poz. 2067 tekst jednolity) oraz o6wiadcze6 ww. os6b
o przyjeciu przez nie obowiEzku kierowania robotami budowlanymi, wykonywania
nadzoru inwestorskiego oraz kierowania lub samodzielnego wykonywania prac

konserwatorskich, prac restauratorskich albo badan konserwatorskich

Uzasadnienie
Przedmiotowy budynek - Kamienica Aleksandra Johna, wpisany jest do rejestru
zabytk6w pod nr 237 decylq z dnia 1 lipca 1965r. Ponadto obiekt znajduje sie na

obszaze ukladu urbanistycznego Placu Zamkowego, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 619 decyzjq z dnia 1 lipca 1965r. oraz wchodzi w sklad ukladu
urbanistycznego Ulicy Senatorskiej r6wnie2 wpisanego do rejestru zabytk6w' pod

nr 514 decylqz dnia 1 lipca 1 965r.

Tr6jkondyg nacyjna podpiwniczona kamienica posiada tzy elewac;e frontowe - od

strony Placu Zamkowego: piecioosiowq o symetrycznie rozmieszczonych otworach

okiennych w profilowanych opaskach. Parter ujgty w narozne skarpy, boniowany
pasowo, zwieiczony plaskim gzymsem, otwory okienne i drzwiowe zamkniete
lukiem odcinkowym, osloniete daszkiem okapowym, elewacje od strony

ul. Senatorskiej i Krakowskiego PrzedmieScia: na parterze dwu' na piqtrach

czteroosiowe, opracowanie podobnie do elewacji od strony Palcu Zamkowego, od

p6tnocy flankowane szkarpami. Stan techniczny oraz estetyka elewacji wskazujq
na konieczno66 pzeprowadzenia prac remontowych Liczne uszkodzenia

spowodowane sq dlugoletnim u2ytkowaniem obiektu. dzialaniem warunk6w
atmosferycznych oraz niewlaSciwie wykonywanymi naprawami.

Projektuje sie remont i konserwacje parteru elewacji wraz z daszkiem, zgodnie

z Obtqcionq dokumentacjq projektowq, w zakresie: przeprowadzenia zabieg6w

biob6jtzych na elewacji, skucia odparzonych i uszkodzonych tynk6w, scalenia

spekri mur6w, odnowienia i odtworzenia zniszczonych fragment6w tynk6w wraz
ze'scaleniem kolorystycznym i hydrofobizacjq, izolacji styku czg6ci cokolowej

i podziemnej przy chodnikach wtaz z rczebtaniem czqSci ptyt chodnikowych na

czas wykon;nia prac izolacyjnych, izolacji poziomej w postaci kremu iniekcyjnego
przy elewacji zachodniej, oczyszczenia powierzchni i element6w kamiennych wraz
z uzupetnieniem ubytk6w i zabezpieczeniem hydrofobowym otaz renowacji

drewnianych daszkow pokrytych blachq miedziana

Planowane prace nie wp+ynq negatywnie na wartoSci zabytkowe chronionego

obiektu i sq dopuszczalne pod wzglgdem konserwatorskim

W tym stanie Eeczy nale2alo orzec jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zostala wydana na podstawie opisanej i ostemplowane,
dokumentacji projektowej - Remont elewacii pafteru kamienicy Aleksandra Johna,
Warszawa ul. Krakowskie PzedmieScie nr 89, dzialka nr 12, obreb 5021 1

ul. Senatorska nr 1 dzialka nr 76, obrqb 50211, ,oprac pzez Maciej Mazgaj
Autorska pracownia projektowa, ul. Swiqtojerska 16111, OO-2O2Warszawa, sierpieri
2O18t.., Sprawozdanie z konserwatorskich badah stratygraficznych elewacii
kamienicy Johna przy ut. Senatorskiei nr i Krakowskim Przedmie1ciu 89

w Warszawie, optac. peez Pana Piotra Gzegoza Mqdracha, czerwiec 2018r.
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Pouczenie
od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Kultury
iDziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie PrzedmieScie 15i17,O0-OTl Warszawa,
za poSrednictwem Mazowieckiego Wojewodzkiego Konsenuatora Zabytkow,
ul. Nowy Swiat 18t2O, OO-373 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia dorglzenia
niniejszej decyzji.
w terminie 14 dni od dnia dorqczenia decyzji strona mo2e zrzec siq prawa
do wniesienia odwolania. Oswiadczenie nale2y zlo2yc Mazowieckiemu
Wojewodzkiem u Konserwatorowi Zabylkow.
Z dniem dorgczenia Mazowieckiemu Wojewodzkiemu Konsenryatorowi Zabytk6w
oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze
stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna.
Decyzia podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
jest zgodna z 2qdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zzekty sig
prawa do wniesienia odwolania.
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiqzku uzyskania innych pozwolen
i zgloszen wymaganych pzepisami prawa.
Postqpowanie w sprawie wydanego pozwolenia mo2e zostac wznowione,a nastgpnie pozwolenie mo2e byc cofniqte lub zmienione na podstawie
art 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
WlaSciciel lub uzytkownik obiektu zobowiqzany jest do zawiadomienia
Mazowieckiego wojewodzkiego Konsenruatora zabytkow o wszystkich
okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktore mogq miel ujemny wptyw na stanzachowania zabytku otaz zmieni6 zakies prac okreslonych
w zezwoleniu.

Zwolniono z oplaty _skarbowej w wysoko6 ci 82 zl. na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowei (Dz.u. 22016r., poz. rczn.

Zal+cznrki:
1. Projekt budowlany - 1 tom, 1 egzemplaz
2. Sprawozdanie z badan stratygraficznych - 1 tom, 1 egzemplaz

? ', h.m.st. Warszawy, ul. Chmielna 120, OO-801 Warszawa + 2zalEcznrki:
1 tom, 1 egzemplarz, sprawozdanie z badafl stratygraficznych _
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Do wiadomoSci:
1. Wydzial Architektury iBudownictwa dla Dzielnicy Sr6dmieScie m.st. Warszawy,

ul. Nowogrodzka 43, 00-69l Warszawa
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