
Warszawa, ']L czerwca 2016 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-II.7841.9.2.2016.KZ

DECYZJA NR 2^/11/2016

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 36, art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 t.j.), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu 
wniosku o pozwolenie na rozbiórkę z dnia 17.06.2016 r.,

udzielam pozwolenia na rozbiórkę

dla
Miasta Stołecznego Warszawy 

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

obejmujące inwestycję pn.:

„Rozbiórka 1 obiektu budowlanego (garaży samochodowych) w ramach zamierzenia budowlanego 
nr W3, (początek hektometrażu: L 173+00.000, P 173+10.000, koniec hektometrażu 

L177+90.000, P 178+00.000) polegającego na budowie stacji metra C16, budowie tuneli, 
budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących wynikających 

z budowy II linii metra w Warszawie w zakresie I etapu realizacji odcinka wschodniego- 
północnego - od szlaku za stacją „Dworzec Wileński” do stacji „Bródno” na działce nr ew.

16/1 z obrębu ew. 4-13-02 w Warszawie”.

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo 
budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu rozbiórki i prowadzenia robót budowlanych: 2)
a) roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności,
b) roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją budowlaną, w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska,
c) roboty rozbiórkowe wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń rozbieranego 

obiektu
z podziemnym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie i ze szczególną 
ostrożnością pod nadzorem inspektorów właściwych służb,

d) zgodnie z art. 37. ust. 1 Prawa budowlanego, decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę 
wygasa, jeżeli rozbiórka nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, 
w którym decyzja ta stała się ostateczna lub rozbiórka została przerwana na czas 
dłuższy niż 3 lata.

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: 2)
3. Terminy rozbiórki:

1) istniejących obiektów budowlanych nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania: 2) - 
rozbiórkę istniejącego obiektu budowlanego (garaży samochodowych), oznaczonego na 
dołączonym do wniosku projekcie rozbiórki, zawierającym rysunek pt. „Plan sytuacyjny
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rozbiórek - obiekt nr 5”, w terminie ważności niniejszej decyzji.
2) tymczasowych obiektów budowlanyc4h2)

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
1) inwestor jest obowiązany, zgodnie z art. 42. ust. 1 Prawa budowlanego, zapewnić 

objęcie kierownictwa rozbiórki przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności,

2) kierownik rozbiórki jest zobowiązany, zgodnie z art. 42. ust. 2 pkt 3 Prawa 
budowlanego, odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki, oraz sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zgodnie z art. 2la Prawa budowlanego,

3) inwestor jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie 
kierownika rozbiórki, zgodnie z art. 44 Prawa budowlanego, podając od kiedy 
nastąpiła zmiana, dołączając oświadczenie nowego kierownika rozbiórki o przejęciu 
obowiązków.

5. Inwestor jest zobowiązany:
1) zawiadomić właściwy- organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy ■ co

najmftiej-21 dni przed zamier-zenym-terminem przystąpienia do użytkowania;- 2)
2) przed-przystąpieniem do-użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na

użytkowanie. 2)
6. Kierownik rozbiórki jest obowiązany prowadzić dziennik budowy-lub rozbiórki oraz umieścić

na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 2

Uzasadnienie

Dnia 17.06.2016 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek inwestora: Miasta Stołecznego 
Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę 
inwestycji pn.: „Rozbiórka 1 obiektu budowlanego (garaży samochodowych) w ramach zamierzenia 
budowlanego nr W3, (początek hektometrażu: L 173+00.000, P 173+10.000, koniec hektometrażu 
L177+90.000, P 178+00.000) polegającego na budowie stacji metra C16, budowie tuneli, budowie i 
przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących wynikających z budowy II linii 
metra w Warszawie w zakresie I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego - od szlaku za 
stacją „Dworzec Wileński” do stacji „Bródno”, na działce ew. nr 16/1 w obrębie ew. 4-13-02 w 
Warszawie.

Inwestor do wniosku dołączył: zgodę właściciela obiektu budowlanego, szkic usytuowania 
obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu 
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także cztery egzemplarze projektu rozbiórki obiektu. 
Wobec powyższego tutejszy organ stwierdził, że wnioskodawca spełnił wszelkie wymagania 
wynikające z przepisów art. 33 ust. 4 oraz art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego, a zatem zgodnie z 
przepisem art. 35 ust. 4 ww. ustawy należało orzec jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, za moim pośrednictwem ,w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7
dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 
a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 
danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 
ustawy - Prawo budowlane,

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 
pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy
organ nadzoru-budowlanegor

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do-użytkowania
obiektu można przystąpić po upływie -21-dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia-o-zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a-ustawy- Prawo -budowlane.
Wniosek o udzielenie pozwolenia na-użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do
przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.2^

^ Jeśli nie zachodzą wymienione okoliczności lub potrzeba - skreślić.
2) Niepotrzebne skreślić.

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Załączniki: . /./?. Cj.P-C
- projekt rozbiórki obiektu

Otrzymują: 7 _
(ly Pan Filip Pienicki - pełnomocnik inwestora Warszawa

adres do korespondencji: AleksanńrrfKrzoska
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszą^wnik OddziMnwestycji Drogowych 
(+ 2 egz. projektu rozbiórki)

2. aa
Do wiadomości:

3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa (+ 1 egz. projektu rozbiórki)
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