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Warszawa, 20 paż.dziernika 2016
wN.s152.261.20't6 KBD

DECYZJA nr'1437 I 2016

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, działĄąc na podstawie działając na art. 89 pkt. 2, art.
91 ust. 4 pkt. 4, art. 6 ust.1 pkt. 1, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 'l ' l Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
oochronie zabytków iopiece nad zabytkami (tekst jedno|ity Dz. U' z dn' 24 paŹdziernika 2014, poz'
1446) oraz Rozporządzenia Ministra Ku|tury wsprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budow|anych' badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badań archeo|ogicznych i poszukiwań zabytku, z dnia
14 pażdziernika 2015 roku (Dz. U. z 4 |istopada 2015, poz. 1789)' w związku wnioskiem z P. Artura
Tusińskiego Burmistza Miasta Podkowa Leśna z 06.09.2016 r. (data wpływu do Urzędu 08.09.2016 r.)'
na podstawie ań. 104 KPA (tekst jedn. Dz. U. z2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pÓŹn. zm.)

zezwala

ze stanowiska konserwatorskiego Miastu Podkowa Leśna na realizaĄę prac budow|anych:
przebudowę ulicy Modrzewiowej na odcinku u|. Jana Pawła || - u|' Wschodnia w Podkowie LeŚnej
( d z i a ł k i  n r eW. :  6 ,  113 /9 ,  113 /6 '  113 /8 '  113 /5 ,  11314 , 11312 , 113 /3 ,  11317 ' 11311 , 11B '  41  wob r .  11  i  n r 46
i28 w obr. .l2, według załączonego projektu drogowego oprac. przez J' Preissa we wrześniu 2016,
sta nowiąceg o załączntk do decyzj i.
UWAGA! Projektowane nawierzchnie powinny byĆ wykonane z kostki betonowej w ko|orze szarym
(o gradacji odcieni szarości), zgodnie z opinią MWKZ z dnia 12'04.2016 r, załączoną do projektu'
Projektowane pobocza z geokraty winny zostaÓ wypełnione trawnikiem (a nie miałem kamiennym' jak
w projekcie). Umoz|iwi to wprowadzenie większej i|ości zie|eni, istotnej d|a specyfiki miasta-ogrodu, oraz
poprawi czyte|noŚÓ granicy między ciągiem jezdnym a poboczem'
W pzypadku ingerencji w istniejącą zie|eń wysoką na|eŻy uzyskać odrębną zgodę MWKZ. Prace ziemne
oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem spzętu mechanicznego |ub urządzen
technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa |ub w obrębie korzeni |ub pędow
kzewu, przeprowadza się w sposob najmniej szkodzący drzewom |ub kzewom (art' 87a pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Termin ważnośc!decyzji: do końca 2027 r.

Uzasadnienie:

U|ica Modrzewiowa w Podkowie LeŚnej znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską
wynikającą z wpisu do rejestru zabytkÓw układu urbanistycznego zabudowy i zieleni miasta - ogrodu
Podkowa LeŚna, decyĄą MWKZ nr '1 194A z dnia 22'10.1981r' Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 1 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r' (tekst jednolity Dz. U' z dn' 24
paŹdziernika2014, poz. 1446) podejmowanie działań, ktÓre mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
|ub zmiany wyg|ądu zabytku wpisanego do rejestru, Wymaga pozwolenia MWKZ.
Wnioskowana inwestycja dotyczy przebudowy u|. Modrzewiowej, która posiada obecnie nawierzchnię
bitumiczną w złym stanie technicznym.
Przedstawiony projekt pzewiduje wymianę nawierzchni na nową nawierzchnię bitumiczną, przebudowę
chodników i Ąazdow na posesje oraz utworzenie miejsc parkingowych przed budynkiem szkoły'
W ocenie MWKZ rea|izacja inwestycji zgodnie z przedstawionym projektem jest moż|iwa do rea|izacji
(z uwzględnieniem uwag MWKZ)' Nie wpłynie ona na historyczny przebieg ani zasadnicze parametry



U|icY oraz nie Wprowadzi negatywnych zmian w chronionym układzie przestrzennych' Realizacja
inwestycji nie naruszy zabytkowego drzewostanu ani zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.
MWKZ sugeruje rÓwnoczeŚnie sporządzenie jednolitego projektu nawierzchni i wyposaŻenia u|ic
w mieŚcie, d|a przyszłego reaIizowania konsekwentnego wystroju przestrzeni pub|icznych w zabytkowym
układzie urban istycznym.
W związku z powYŻszym orzeczono jak w sentencji'

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie moie zostać
cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow iopiece
nad zabytkami.
WłaŚciciel lub użvtkownik obiektu zobowiazany iest do niezwłocznego zawiadomienia Mazowieckieqo
WoiewÓdzkieqo Konserwatora ZabvtkÓw o zaqroŻeniach lub okolicznościach uiawnionvch w toku
prowadzenia robót' ktÓre moąa mieć uiemnv wpłvw na stan zachowania zabvtku oraz zmienić zakres
prac określonvch w zezwoleniu.
Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w pnypadku
natrafienia w trakcie robót ziemnych na pnedmio$t, co do których istnieje przypuszczenie, że sq
zabytkami należy roboty przemać i powiadomić o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj.
Konserwatora Zabytkow (art' 32 i art. 33 cyt' ustawy o ochronie zabytkÓw i opiece nad zabytkami).
od niniejszej decyzji pnysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego które należy złożyć za po$rĘptfle? MwKz z siedzibq w Warszawie, uI. Nowy
Świat 18/20 w terminie 14 dni od daty dd]vcżenia.
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku użyskania pozwolenia wymaganego przez pnepisy
prawa budowlanego oraz inne według właściwości.

Za|ącznik:projekt drogowy przebudowy u|. Nibdrzewiowej w Podkowie LeŚnej, oprac' J. Preiss, wzesień 20.t6

otny1ują:
f/ Burmistz Miasla Podkowa Leśna, u|. Akacjowa 39/4,|, 05.807 Podkowa LeŚna
2. WUOZ alaKBD

Do wiadomości:
1. starostwo Powiatu Grodziskiego, u|. Kościuszki 30' 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z obowiqzujqcymi pnepisami opłaĘ skarbowej nie pobrano (podstawa prawna: art' 2 ust 1 p. 2 Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku, o opłacie skańowej- Dz. U. Nr 225 z 2006 r.' poz. 1635).







Grodzisk Mazowiecki, dn. 30.01 .20t7 r.

PREBUD fanusz Preiss
ul. Małei Łąkt23/2a
02-793 Warszawa

OPINIA

Na podstawte 5 7 pkt, 2 ust. 4 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnią 23 wrześnią

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzqdzania ruchem na drogrich oraz

wykonywania nądzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 777 poz. 1729 ze zm.)

przedłożony projekt:

,,Stałei organizacii ruchu dotyczącei skrzyżowania

ul. Modrzewiowej z ul.lana Pawła Il w Podkowie Leśnei,,

opiniuię pozytywnie. wzakresie drogi polwiatowei nr 1502W

UWAGI:

1. Nalezy przekazać I egz. zatwierdzonego projektu otgatizacji ruchu do zarządcy drogi
tj. Powiatovty Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

2. Wprowadfenie, oraz utrzymanie oznakowaniand,eĘ do inwestoratj.Utz4d Miejski w
Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39l4I,05-807 Podkowa Leśna.

UZASADNIENIE

Na zasadzie art. 107 s 4 KPA odstępuję od uzasadniania wobec uwzględnienia w całości
żqdania strony. Bior4c pov,lyzsze pod uwagę, orzeczono jak w sentencji
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LEGENDA

prcj. pobocze

proj. miejsca postojowe z kostki betonowej

istn. ctpdnik

pĄ.pńoczez kostki bet

istn. znaki pionowe

proj, znaki pionowe

proi. punktov/e elementy odblaskowe

prcj. krauężnik wtopiony

proj. krawężnik wyniesiony

proj. ściek

JANUSZPREISS

u|.Ma|ĄŁąki23124
02-793Wnszaqra

Przebudoułg u|.Modranłiidł,ej w Podkolłi€ L€śn€j

z ul, Jana Pawla ll






























