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Na podstawie art.35 ust. l pkt 1, art.89 pkt 2, art.92 ust.5, ustawy zdnia23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.2022 r. poz.840),513 rozporzEdzenia Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich i bada6 konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytk6w albo na Listg Skarb6w Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, bada6 architektonicznych

i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w a tak2e bada6 archeologicznych

iposzukiwari zabytk6w (Dz. U.2027r. poz.81) orazart. L04 ustawy zdniaL4 czerwca 1960r. Kodeks

postqpowania administracyjnego (tj. Oz. U.22022 r. po2.2000), po rozpatrzeniu wniosku zdnia2T
wrze6nia 2022 r. (uzupelnionego dnia: 13 paidziernika 2022 r.\, Muzeum Szlochty Mozowieckiej w

Ciechanowie, ul. Warszowsko 61A, 06-400 Ciechan6w, na prowadzenie rob6t budowalnych
polegajqcych na robotoch remontowych plyty bolkonowej budynku biurowego Muzeum Szlachty

Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 614 (dzialka nr ewid. 48012, obrqb ewid.
L,
Sr6dmie5cie) wpisanym do rejestru zabytk6w nieruchomych wojew6dztwa mazowieckiego jako

oficyna bankowo w Ciechonowie, przy ul. Mickiewiczo 4 (Worszawskiej 61), zbudowana ok. 1925 r.,

siedzibo Poristwowej Slu2by Ochrony Zobytk6w pod nr rej. A-254,

ORZEKAM

7. Udzielii pozwolenia Muzeum Szlachty Mozowieckiej w Ciechanowie, ul. Worszowsko 674,

06-400 Ciechan6w, na prowadzenie rob6t budowalnych polegajqcych na robotoch

remontowych plyty bolkonowei budynku biurowego Muzeum Szlachty Mazowieckiej

w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 61A (dziatka nr ewid. 480/2, obrqb ewid.

Sr6dmieScie) wpisanym do rejestru zabytk6w nieruchomych wojew6dztwa

mazowieckiego jako oficyno bankowo w Ciechonowie, przy ul. Mickiewiczo 4

(Worszawskiej 61), zbudowana ok. L925 r., siedzibo Poristwowej Sluiby Ochrony Zabytk6w
pod nr rej. 4-254;

2. Zakres i spos6b prowadzenia wskazanych w pozwoleniu rob6t budowalnych zawiera m.in.:

inwentaryzacjq istniejqcego balkonu; demonta2 barierki balkonowej, oczyszczenie oraz

ponowne pomalowanie; demonta2 obr6bek blacharskich i wykonanie nowych element6w

ob16bkowych z zachowaniem geometrii; rozebranie plyty balkonowej; wykonanie

szalunku ptyty balkonowej z zachowaniem geometrii balkonu; zabetonowanie balkonu,

monta2 nowych ob16bek oraz uprzqtnigcie placu budowy.

Ww. roboty budowlane prowadzone bqdq wedlug Projektu plyty wspornikowej 2elbetowej
(balkonu) w budynku biurowym Muzeum, autorstwa in2. Sebastiana Pawla Cywiriskiego

z kwietnia 2022 r.;

3. Decyzja jest wa2na w terminie do 31 grudnia 2023 r.;

4. Postqpowanie w sprawie wydanego pozwolenia mo2e zostai wznowione, a nastqpnie

pozwolenie mo2e zostai zmienione lub cofniqte na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca

20O3 r. o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami;

5. Okre6lii warunek polegajqcy na obowiqzku kierowania robotami budowlanymi albo

wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajqce wymagania, o kt6rych
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mowa w art.37c ustawy;

Okre(lii warunek przekazania wojew6dzkiemu konserwatorowi zabytk6w nie p62niej ni2

w terminie 14 dni przed dniem rozpoczqcia rob6t budowlanych, a w toku rob6t
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o kt6rej mowa w pkt 5:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o kt6rej mowa w pkt 5,

b) dokument6w potwierdzajqcych spelnianie przez tq osobq wymagari, o kt6rych mowa

w art. 37c ustawy,

c) o6wiadczenia osoby, o kt6rej mowa w pkt 5, o przyjqciu przez tq osobq obowiqzku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

OkreSlii warunek polegajqcy na obowiqzku niezwiocznego zawiadomienia wojew6dzkiego

konserwatora zabytk6w o zagro2eniach lub nowych okoliczno5ciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych;

Okreilii warunek polegajqcy na zawiadomieniu wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w

o terminie rozpoczqcia i zako6czenia rob6t budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 21 wrzeSnia 2022 r. do tutejszego Urzqdu wptynql wniosek Muzeum Szlochty

Mozowieckiei w Ciechonowie, ul. Worszawsko 674, 05-400 Ciechon6w, o wydanie pozwolenia na

prowadzenie rob6t budowalnych polegajqcych na robotach remontowych plyty bolkonowej budynku
biurowego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 614 (dziatka nr ewid.
48012, obrgb ewid. Sr6dmieScie), na podstawie dokumentacji projektowej pn. Projekt plyty
wspornikowej 2elbetowej (bolkonu) w budynku biurowym Muzeum, autorstwa in2. Sebastiana Pawla

Cywi6skiego z kwietnia 2022 r. Wta6ciwo6i rzeczowa tutejszego organu w rozpatrywanej sprawie
wynika z faktu wpisania do rejeitru zabytkow nieruchomych wojew6dztwa mazowieckiego oficyny
bankowej w Ciechanowie, przy ul. Mickiewicza 4 (Warszawskiej 61), zbudowanej ok. 1925 r., siedziby

Paristwowej Slu2by Ochrony Zabytk6w figurujqcej pod nr rej. A-254 decyzjq Wojew6dzkiego
Konserwatora Zabytk6w z dnia24 paldziernika 1991 r. (znak: KL.lll.5340-2/97). Zgodnie z art. 35 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami prowadzenie prac

konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym
prac polegajqcych na usuniqciu drzewa lub krzewu z nieruchomo6ci lub jej czqSci bqdqcej wpisanym do

rejestru parkiem, ogrodem lub innq formq zaprojektowanej zieleni wymaga pozwolenia

wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w.

Przedmiotowe roboty budowlane wynikajq z koniecznoici podjqcia dziaia6 ratowniczych
izabezpieczajqcych obiekt. Przyjqte metody przy zachowaniu warunk6w okre:ilonych w osnowie
niniejszej decyzji mogq byi zaakceptowane ze stanowiska konserwatorskiego dlatego orzeczono jak w
sentencji

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia pozwolenia wymaganego przez

przepisy prawa budowlanego lub inne

Od niniejszej decyzji stu2y stro

za po6rednictwem Mazowieckiego

Ciechanowie na adres: Wojew6dzki
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Ciechanowie, 06-400 Ciechan6w, ul. Stra2acka 5 {tel. (+23) 672 49 52, fax (+231 673 29 OU, w terminie

14 dni od daty jej dorqczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia

odwolania wobec Mazowieckiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w, kt6ry wydal decyzjq.

Z dniem dorqczenia Mazowieckiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytk6w

o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postqpowania,

decyzja staje siq ostateczna i prawomocna.

Otrzvmuia:

1. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie;.

2. aa.

Do wiadomo6ci:

1. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie (ePUAP).

2. PINB w Ciechanowie (ePUAP).

3. Urzqd Miasta Ciechan6w (ePUAP).


