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A/a podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowq z dnia 21.01.2019 r. nr Id: SOS-40450655

zatwierdzam projekt budowlany. i udzielam pozwolenia na budowf

dla Inwestora: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE, UL. SENACKA 3, 31-002 KRAKOW

dla zamierzenia budowlanego: WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWAMA W MUZEUM
ARCHEOLOGICZNYM W KRAKOWIE PRZY UL. SENACKIEJ 3 W KRAKOWIE NA DZIALKACH
NR 471/3, 471/5, 470 OBREB 1 SRODMIESCIE

adres zamierzenia budowlanego: ul. Senacka
lokalizacja na dziaflcach: ul.: Senacka 3, Nr dzkflci: 470, Jedn. ewid.: Srodmiescie, Obreb: 1
uL: Senacka 3, Nr dziaM: 471/5, Jedn. ewid.: Srodmiescie, Obreb: 1
ul.: Senacka 3, Nr dziaM: 471/3, Jedn. ewid.: Srodmiescie, Obre_b: 1
kategoria obiektu budowlanego: IX
rodzaj obiektu ba_dz robot budowlanych: wymiana instakcji centralnego ogrzewania
funkcja i rodzaj zabudowy: nie dotyczy

autor projektu budowlanego: mgr inz. Andrzej Ma^czynski, poskdajqcy uprawnienia do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych w nieograniczonym zakresie, nr
uprawniefi: UAN-Upr. 164/85, nr ewidencyjny wpisu do izby: MAP/IS/5562/02

'

Z zachowaniem nastejpuj^cych warunkow:
a. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowknych:
b. roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sztukq.

budowlana^ i obowiajzuja^cymi przepisami, teren budowy odpowiednio zabezpieczyc przed dostepem
osob trzecich;

c. prace budowlane nalezy wykonac pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami bhp;
d. po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy uporza_dkowac.
e. Z uwagi na polozenie terenu inwestycji w strefie objqtej nadzorem archeologicznym, podczas

prowadzonych prac ziemnych nalezy zapewnic nadzor archeologa, na ktory wymagane jest
uzyskanie wyprzedzaja^cego pozwolenia konserwatorskiego w Wojewodzkim Urz^dzie Ochrony
Zabytkow w Krakowie.

f. Kierownik budowy (robot) jest obowiazany prowadzic dziennik budowy oraz umiescic na budowie
hib w widocznym miejscu, tablicq informacyjna. oraz ogtoszenie, zawierajajce dane dotycz^ce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

• wynikajqcych z:
Art. 36 ust. 1 pkt 1-4, oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnk 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Art. 36 ust. 1 Ustawy z dnk 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami



U Z A S A D N I E N I E

Po przeprowadzeniu poste_powania administracyjnego oraz analizie materiaiu dowodowego w sprawie tut.
organ stwierdza co nastejraje:

• Inwestor zlozyl oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia_ na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza^ decyzja^.

• Projektowana inwestycja znajduje sie_ na terenie obowiajzywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto" w Krakowie, zatwierdzonego Uchwala.
Nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.04.2011 r. na obszarze oznaczonym w graficznym
zaJa_czniku do planu, jako Uk.7.

• Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru :Stare Miasto", a takze wymaganiami ochrony srodowiska..

• Projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
sprawdzenia oraz informacjq dotycza_ca_bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

• Projektant i sprawdzajq.cy dola^czyli do projektu budowlanego oswiadczenie o sporzajdzeniu projektu
zgodnie z obowiajruja_cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

• Projekt budowlany jest wykonany przez osoby uprawnione.
• Obszar oddziafywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane, okreslony przez projektanta obejmuje nieruchomosci: dzialki nr 471/3, 471/5,
470 obre_b 1 Srodmiescie.

• Matopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Rrakowie pozwoleniem nr 34/19 z 14 stycznia
2019 r. znak: OZRr.5142.1495.2018.DD zezwolil na prowadzenie robot zwiqzanych z wymiana^
instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Archeologicznym (dawny klasztor karmelitow) przy
uL Senackiej w Krakowie wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem A-90, na terenie ukkdu
urbanistycznego Miasta Krakowa w granicach Plant wpisanego do Rejestru Zabytkow pod nr A-l
decyzj^z dn. 22 maja 1933 r.

W trakcie prowadzonego postepowania
W zwiajzku z powyzszym nalezato orzec

i zastrzezen.

Od niniejszej decyzji stronom sluzy prawo wniesienia odwotania do Wojewody Malopolskiego za
posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydzial Architektury i Urbanistyki UMK, Rynek
Podgorski 1, 30-533 Krakow, w terminie 14 dni od dnia jej dorf czenia.
W odwobniu od decyzji strony moga^ ztozyc wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji
postepowania wyjasniaja^cego w zakresie niezbe_dnym do rozstrzygniqcia sprawy.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie_ prawa do wniesienia odwolania,
skladajqc stosowne oswiadczenie organowi, ktory decyzjq wydat, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia
dor ̂ czenia decyzji.
Zrzeczenie siq prawa do wniesienia odwoknia przed dore_czeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.
Z dniem dorqczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia, ze stron postejowania, decyzja staje sie_ ostateczna i prawomocna.

Oznaczenie stron postgpowania w niniejszej decyzji jest niezbgdne dla spelnienia obowiqzku wynikajqcego z art.
107 § 1 Kpa stanowiQc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4
maja 2016 r., str. 1)



Zezwolenie niniejsze nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej (tekstjednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

Otrzymujq:
1. Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31-002 Krakow
2. Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
3 33 . see ; s-ezabKarzes-iia mniejszej decyzj; w tes minis

rytse ustawowoprzewdzianym state si§ ona ostateczna
tlniu....i..C)4,.Co/lS t̂ r. i podtega wykonaniu

Do wiadomosci: » --\A «rv«/„, .. . „„, Krak6w,dnia....lO.*,.MM,Slj
1. Rejestr Centrahiy - WAiU UMK
2. PINB - Krakow, ul. Wielicka 28a + 1 egz. projektu budowlanego V- . ,
3. Wydziai Podatkow i Opfet UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, Krakow OM T U
4. MWKZ, ul. Kanonicza 24, Krakow
5. Urzaji Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow -

uzytkowanie wieczyste - dziaM nr 471/3, 471/5, 470 obreb 1 Srodmiescie
6. Wydzial Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Krakow - uzytkowanie wieczyste - dziaBca nr

470 obrqb 1 Srodmiescie

Pouczenie:
1. Inwestorjest obowiqzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpocze_cia robot budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujqcego nadzor nad zgodnosciq realizacji budowy z projektem,
dolqczajqc na pismie:
1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajq.ce sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyje^cie obowiqzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajqce przyje_cie obowiqzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane;
3) informacJQ zawierajqcq done zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. —Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane).
2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktorego budowe_ wymagane jest pozwolenie na budowe_, mozna
przystqpicpo zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten,
w terminie 14 dni od dnia dor^czenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane). Przedprzystqpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor
jest obowiqzany uzyskac decyzj^ o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowy obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowy i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjqtkiem warsztatow
rzemieslniczych, stacji obslugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pie_ciu stanowisk wfqcznie), XVIII (z
wyjqtkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjqtkiem placow skladowych, postojowych i parkingow), XXTV (z wyjqtkiem
stawow rybnych), XXVII (z wyjqtkiem jazow, walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz
rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane).
3. Inwestor maze przystqpic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy maze wystqpic z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawiepozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiqzkowq kontrole_ budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiqzkowej kontroli



budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane).
6. Zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do Uchwafy Nr LXIII/917/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku tj. Regulaminem
Utrzymania Czystosci i Porzqdku na terenie Gminy Miejskiej Krakow, wlasciciel nieruchomosci oraz wykonawca
robot jest zobowiqzany do utrzymania czystosci i porzqdku na terenie budowy.
Art. 3 ust. 4 Regulaminu naklada obowiqzek usuwania najpozniej w terminie 3 dni odpadow powstafych w
wyniku remontu lokali,
Art. 11 Regulaminu obliguje wlasciciela nieruchomosci do usuwania biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen
z czgsci nieruchomosci udostejinionej do uzytku publicznego oraz z wydzielonej cze_sci drogi publicznej
przeznaczonej do ruchu pieszego — chodnika polozonej bezposrednio przy granicy nieruchomosci.
Art. 34 ust. 1 pkt 6 ppkt a) f) oraz i) Regulaminu zabrania wrzucania odpadow ogolnobudowlanych do
pojemnikow i workow przeznaczonych do selektywnej zbiorki ( wapna, cementu, farb, lakierow, srodkow
chemicznych i niebezpiecznych, szkla budowlanego, puszek i pojemnikow po farbach i lakierach).
Zgodnie z art. 35 Regulaminu kontrol^ i egzekwowanie jego przepisow powierza si% Strazy Miejskiej Miasta
Krakowa, upowaznionym pracownikom Urze_du Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wlasciwym ds.
gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska
Art. 35 Regulaminu kontrol^ i egzekwowanie jego przepisow powierza Strazy Miejskiej Miasta Krakowa,
upowaznionym pracownikom Urze_du Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wiasciwym ds. gospodarki
komunalnej i ochrony srodowiska.
Zgodnie z art. 81 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zmianami) do
wejscia na teren budowy w celu wykonywania czynnosci kontrolnych majq takze organy nadzoru budowlanego
lub osoby dzialajq.ce z ich upowaznienia.
Art. 5 ust 2. ustawy o Utrzymaniu czystosci iporzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (Dz.U. z 2016r.poz.
250) okresla, ze wykonywanie obowiqzkow z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci i porzqdku na terenie
budowy naleiy do wykonawcy robot budowlanych.
Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie drogprzezpojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczeri (Dz.U. z
2016r. poz., 1094) kto zanieczyszcza droge_ publicznq lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot
albo zwierze_ w okolicznosciach, w ktorych maze to spowodowac niebezpieczenstwo lub stanowic utrudnienie w
ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 zlotych albo karze nagany.


