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Mazowiecki
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Nadzoru
Budowlanego
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DECYZJA
NR 3511 l L 3
Na podstawie
art.59 ust. 1w zw. z art.83 ust.2 ustawyz dniaT lipca1994r. _ prawo
budowlane(tekst jednolity: Dz.U.z 2010 r. Nr 243, poz. :'623l po rozpatrzeniuwniosku Spdlki
- Mieszkaniowej,,Euro
- City"Sp.z o,o.z dnia30 stycznia
Sudowlano
2012r. _
udzielamSp6tceBudowlano- Mieszkaniowej
,,Euro- City,,Sp.z o.o. pozwoleniaha uiytkowanie
ZespoluBiurowo-Apartamentowo - Muzealnego
ASIA- pACyFlC,
usytuowanetona
nieruchomo(ciprzyul. Solec24 w Warszawie,dzialkanr ewid, 11/1 z obr. 5_06_03.
UZASADNIENIE
Zamierzenie
pod nazwE,,Zespdl
inwestycyjne
- Muzealny
Biurowo- Apartamentowo
ASIA_
PACYFIC",
usytuowane
na nieruchomoaci
przyul. Solec24 w Warszawie,
dzialkanr ewid.11/1z obr.
5-06-03,zostalo wybudowanena podstawiedecyzji MazowieckiegoWojew6dzkiegoInspektora
NadzoruBudowlanegoff 974/70 z dnia 1 czerwca2O1Or., znak: WINB,WOP.TW.7144/67S,/07,
zmieniajqcej
wlasnqdecyzjgnt 642/08z dnia9 kwjetnia2OO8r. i zatwierdzajEcq
projektbudowlany
zamienny
wykonany
w kwietniu2010przezmgrini. piotraSzaroszyka
(upr.bud.Wa_355/92).
W dniu 31 stycznja2OtZ t. do tutejszegourzeduwplynqlwniosekSp6tkiBudowlano
_
Mieszkaniowej
,,Euro- City" Sp. z o.o_z dnia 30 stycznia2012 r. o udzieleniepozwoleniana
u2ytkowanie
w/w inwestycji.
W€rwaniem
z dnia 6 marca2012r. zobowiEzano
inwestorado uzupelnienia
dokumentacji
wymaganej
do wnioskuo udzieleniepozwoleniana uiytkowaniepoprzezprzedlo2enre:
' oswiadczenia
inwestorao brakusprzeciwuze stronyorgan6wwymienionvchw art.

56 prawa

budowlaneBo,
.

inwentaryzacji
geodezyjnej
powykonawczej,

.

pisemhejrgody wlagcicieladzialkj, na kt6rej usytuowanyjest budynek oznaczonyna
geodezyjnej
jakonr 248 na usytuowanie
inwentaryzacji
schoddwiewnetr?nych
od stronyul.
Solec,

.

pjsemnejzgody zarzqdcypasa drogowegoul. Wiojlarskiejna usytuowanieschod6w
zewnqtr2nych
w pasjedrogowym.
Brakujqca
dokumentacja
zostala
ostatecznie
uzupetniona
w dniu28 lutego2013r.
Pnedstawiciele
tutejszego
organuprzeprowadzili
w dniu 2g lutego2013 r. obowiezkowq

kontrole obiektu, podczaskt6rych stwierdzonozgodnoSEinwestycjiz projektem budowlanym

zamiennymoraz decyzj4,kt6ra 6w projektzatwierdzala.
w toku prowadzonejinwestycjidokonano
odstqpstw,ktdrepolegalynal
. zmianie
jciandziaiowych
j miQdzyloka
poloienia
lowyth,
.

zmianie
ukladuokiennaelewacjach,

.

zmianie
typ6wstolarkliSlusarki,

.

zmaanie
schod6wzewnqtrznych,
Beometrii
zmianiewarunk6wprzeciwpoiarowych.

.

Zmianyte zostalyzakwalifikowane
przez projektantajako nieistotnew stosunkudo
zatwierdzonego
projektubudowlanego
oraz potwierdzone
w oJwiadczeniu
kierownikabudowy.
Wszystkie
odstQpstwa
zostalyzaznaczone
na kopiachrysunk6wwrazz opisemi potwierdzoneprzez
projektanta.
Ze stanowiskaKomendantaMiejskietoparlstwowejStraiy poiarnejz dnia 12 lutego2013 r.
wynika,ie w obiekciebrakjest oddzielenia
klatekschodowych
orl pomiesicze6
mieszkatnych
za
pomocqprzedsionka
przeciwpoiarowego
orazbrakdoprowadzenia
wody do przewod6wzasilajEcych
instalacjiwodociEgowejprzeciwpoiarowejco najmniej z dw6ch stron. Jednoczelnieorgan
padstwowejstraiy poiarnej dopuscilmo2liwosarozpoczecia
uiytkowaniaobiekt! pod warunkiem
doprowadzeniawody do przewod6w zasilajECych
instalacjiwodociqgowejprzecrwpozarowej
co
najmniejz dwdchstronorazzastosowania
alternatywnego
rozwiqzania
przeciwpo2arowego
poprzez:
. oddzielenie
kaidegomieszkania
lub pomieszczenia
od poziomejdrogikomunikacji
0g6lnej
drzwiamloklasieodpornogci
ogniowej
co najmniej
El30,
. zamykanie
klatkischodowej
drzwiami
dymoszczelnymi,
. wyposaienie
klatekschodowych
w urzqdzenia
zapobiegajqce
zadymianiu
lub w samoczvnne
urzqdzenia
oddymiajqc,
uruchamiane
zapomocE
systemu
wykrywania
dymu.
Z oswiadc2enja
inwestoraz dnia 27 Iutego2013r., potwierdzonego
przezrzeczoznawcq
d/s
przeciwpoiarowych
zabezpieczei
in2.poi. RomanaRopelewskiego
wynika,ie nieprawidlowosci
i
uwagio kt6rychbytamowaw stano$/isku
PSPz dnia 12 lutegoZO13r. zostalyLrsunjete.
Z koleiz adnotacjiprojektanta2 dnia27 lute8o2013r. zawartejw o(wiadczeniukierownika
budowy wynika, 2e zmiana biegu i usytuowaniaschod6wzewnetrznychmie3ci siq w zakresie
uzgodnienia
dokonanegoz Zarzqdem016gMiejskichw Warszawie.
Z oiwiadczeniakierownikabudowywynika,te wykonanowszystkieroboty wynikajqcez
projektubudowlaneto.ponadtopodczas
zatwierdzone8o
obowiqzkowej
kontrolistwierdzono,
ie
teren budowyijego otoczeniezostalodoprowadzone
do naleiytegostanui porzEdku.
Tereny
przylegle
zostalywlaiciwiezagospodarowane.
Wyniklobowiqzkowejkontrolidokonanejw dniu 28 lutego2013r. orazanalizaprzedloionej
przezinwestoradokumentacjiwymaganejdo wnioskuo pozwoleniena u2ytkowaniewskazujena
brakprzeszk6d
faktycznychi prawnychdo udzieleniapozwoleniana uiytkowanieZespoluBiurowo_
- Muzealnego
Apartamentowo
ASIA- PACYFIg
usytuowanego
na nieruchomosci
przyul. Solec24 w
Warszawie,
dzialkanr ewid.11l1z obr.5-06-03.
jak w sentencji.
Wobecpowyisregoorzeczono
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Obiektnale:yuiytkowa6zgodnie
z zasadaniokrellonymiwRozdziale
6. usrawv-prawo
budowlane.
Na podstawieart. 130 g 4 ustawyz dnia 14 azerwaa1960r. _ Kodekspostqpowanta
admlnlstracyjnego
{tekstjednolity:Dz.U,z 20OOr. Nr 98, poz.1071z p5in, zm.)decyzlaniniejsza
po. egewykonaniuz dniemdorQczenia.
wydanleniniejszej
decyrjipodlegaoplacie
skarbowej
w wysoko(ci12
zl platnejw termrnre
7 dni od
jej dlrqczeniana konto UrzqduDzietnicyWlochym.st.
Warszawynr 77 1O3OiO8oooo oo05 5oO3
5049.
Pouczenie:
Od niniejszej
decyzjisiuiystronomprawowniesienia
odwolania
do Gl6wnetornspektora
NadzofuBudowlanego,
ul. Krucza3a/42,00-926warszawa,za po6rednictwem
Mazowieckiego
wojew6dzkie8o
Inspektora
Nadzoru
Budowlanego,
u'.
o'-455warszawa,
w termin,e
14 dniod dnia dorqc2enia.
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Otrzvmuiai
- Mieszkanjowd
1. 5p6ikaBudowlano
,,Euro City,,Sp.z o.o.
ut.Rozbrat
10/14m. 1
00-451Warszawa
+ oryginalydzi€nnik6wbudowy,lnwentaryzacia
geodezyinapowykonawcra,protokoty
badai i sprawdzei,egzemplarrrysunk6wzamiennych
2. Powiatowy
Inspektor
Nadzoru
Budowlanego
dlam. st. Warszawy
ut.Ba8atela
14
00-585Warszawa
3. a/a
Dowiadomogci:
1. Powiatowy
Inspektor
Nadzoru
Budowlanego
dlam. st.Warszawy
ul. Batatela
14
00-585Warszawa
2. Urzqdm. st. Warszawy
WydzialArchitekturyi Budownictwa
w Dzietnicy
Srddmieicie
ul. Nowogrodzka
43
- 00-691Warszawa

