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DECYZJA NR 3511 l L 3

Na podstawie art.59 ust. 1w zw. z art.83 ust.2 ustawy z dnia T l ipca 1994 r. _ prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. :'623l po rozpatrzeniu wniosku Spdlki
Sudowlano - Mieszkaniowej,,Euro - City" Sp. z o,o. z dnia 30 stycznia 2012 r. _

udzielam Sp6tce Budowlano - Mieszkaniowej ,,Euro - City,, Sp. z o.o. pozwolenia ha uiytkowanie
Zespolu Biurowo -Apartamentowo - Muzealnego ASIA - pACyFlC, usytuowaneto na

nieruchomo(ci przy ul. Solec 24 w Warszawie, dzialka nr ewid, 11/1 z obr. 5_06_03.

UZASADNIENIE

Zamierzenie inwestycyjne pod nazwE ,,Zespdl Biurowo - Apartamentowo - Muzealny ASIA _

PACYFIC", usytuowane na nieruchomoaci przy ul. Solec 24 w Warszawie, dzialka nr ewid. 11/1 z obr.
5-06-03, zostalo wybudowane na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojew6dzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego ff 974/70 z dnia 1 czerwca 2O1O r., znak: WINB,WOP.TW.7144/67S,/07,
zmieniajqcej wlasnq decyzjg nt 642/08 z dnia 9 kwjetnia 2OO8 r. i zatwierdzajEcq projekt budowlany
zamienny wykonany w kwietniu 2010 przez mgr ini.  piotra Szaroszyka (upr. bud. Wa_355/92).

W dniu 31 stycznja 2OtZ t. do tutejszego urzedu wplynql wniosek Sp6tki Budowlano _

Mieszkaniowej ,,Euro - City" Sp. z o.o_ z dnia 30 stycznia 2012 r. o udzielenie pozwolenia na
u2ytkowanie w/w inwestycji.

W€rwaniem z dnia 6 marca 2012 r. zobowiEzano inwestora do uzupelnienia dokumentacj i
wymaganej do wniosku o udzielenie pozwolenia na uiytkowanie poprzez przedlo2enre:

' oswiadczenia inwestora o braku sprzeciwu ze strony organ6w wymienionvch w art. 56 prawa

budowlaneBo,
. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
. pisemhej rgody wlagciciela dzialkj, na kt6rej usytuowany jest budynek oznaczony na

inwentaryzacji  geodezyjnej jako nr 248 na usytuowanie schoddw iewnetr?nych od strony ul.
Solec,

. pjsemnej zgody zarzqdcy pasa drogowego ul. Wioj larskiej na usytuowanie schod6w
zewnqtr2nych w pasje drogowym.

Brakujqca dokumentacja zostala ostatecznie uzupetniona w dniu 28 lutego 2013 r.
Pnedstawiciele tutejszego organu przeprowadzil i  w dniu 2g lutego 2013 r. obowiezkowq

kontrole obiektu, podczas kt6rych stwierdzono zgodnoSE inwestycji z projektem budowlanym



zamiennym oraz decyzj4, kt6ra 6w projekt zatwierdzala. w toku prowadzonej inwestycji dokonano
odstqpstw, ktdre polegaly nal

. zmianie poloienia jcian dziaiowych j miQdzyloka lowyth,

. zmianie ukladu okien na elewacjach,

. zmianie typ6w stolarkl iSlusarki,

.  zmaanie Beometri i  schod6w zewnqtrznych,

. zmianiewarunk6wprzeciwpoiarowych.

Zmiany te zostaly zakwalif ikowane przez projektanta jako nieistotne w stosunku do
zatwierdzonego projektu budowlanego oraz potwierdzone w oJwiadczeniu kierownika budowy.
Wszystkie odstQpstwa zostaly zaznaczone na kopiach rysunk6w wraz z opisem i potwierdzone przez
projektanta.

Ze stanowiska Komendanta Miejskieto parlstwowej Straiy poiarnej z dnia 12 lutego 2013 r.
wynika, ie w obiekcie brak jest oddzielenia klatek schodowych orl pomiesicze6 mieszkatnych za
pomocq przedsionka przeciwpoiarowego oraz brak doprowadzenia wody do przewod6w zasilajEcych
instalacji wodociEgowej przeciwpoiarowej co najmniej z dw6ch stron. Jednoczelnie organ
padstwowej straiy poiarnej dopuscil mo2liwosa rozpoczecia uiytkowania obiekt! pod warunkiem
doprowadzenia wody do przewod6w zasilajECych instalacji wodociqgowej przecrwpozarowej co
najmniej z dwdch stron oraz zastosowania alternatywnego rozwiqzania przeciwpo2arowego poprzez:

. oddzielenie kaidego mieszkania lub pomieszczenia od poziomej drogi komunikacji  0g6lnej
drzwiamlo klasie odpornogci ogniowej co najmniej El 30,

. zamykanie klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi,

. wyposaienie klatek schodowych w urzqdzenia zapobiegajqce zadymianiu lub w samoczvnne
urzqdzenia oddymiajqc, uruchamiane za pomocE systemu wykrywania dymu.
Z oswiadc2enja inwestora z dnia 27 Iutego 2013 r., potwierdzonego przez rzeczoznawcq d/s

zabezpieczei przeciwpoiarowych in2. poi. Romana Ropelewskiego wynika, ie nieprawidlowosci i
uwagi o kt6rych byta mowa w stano$/isku PSP z dnia 12 lutego ZO13 r. zostaly Lrsunjete.

Z kolei z adnotacji projektanta 2 dnia 27 lute8o 2013 r. zawartej w o(wiadczeniu kierownika
budowy wynika, 2e zmiana biegu i usytuowania schod6w zewnetrznych mie3ci siq w zakresie
uzgodnienia dokonanego z Zarzqdem 016g Miejskich w Warszawie.

Z oiwiadczenia kierownika budowy wynika, te wykonano wszystkie roboty wynikajqce z
zatwierdzone8o projektu budowlaneto. ponadto podczas obowiqzkowej kontrol i  stwierdzono, ie
teren budowy i jego otoczenie zostalo doprowadzone do naleiytego stanu i porzEdku. Tereny
przylegle zostaly wlaiciwie zagospodarowane.

Wynikl obowiqzkowej kontroli dokonanej w dniu 28 lutego 2013 r. oraz analiza przedloionej
przez inwestora dokumentacji wymaganej do wniosku o pozwolenie na u2ytkowanie wskazuje na
brak przeszk6d faktycznych i prawnych do udzielenia pozwolenia na uiytkowanie Zespolu Biurowo _

Apartamentowo - Muzealnego ASIA - PACYFIg usytuowanego na nieruchomosci przy ul. Solec 24 w
Warszawie, dzialka nr ewid. 11l1 z obr. 5-06-03.

Wobec powyisrego orzeczono jak w sentencji.
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Obiekt nale:y uiytkowa6 zgodnie z zasadani okrel lonymiw Rozdziale 6. usrawv- prawo

budowlane.

Na podstawie art. 130 g 4 ustawy z dnia 14 azerwaa 1960 r. _ Kodeks postqpowanta
admlnlstracyjnego {tekst jednolity: Dz.U, z 20OO r. Nr 98, poz. 1071 z p5in, zm.) decyzla niniejsza

po. ege wykonaniu z dniem dorQczenia.

wydanle niniejszej decyrj i  podlega oplacie skarbowej w wysoko(ci12 zl platnej w termrnre 7 dni odjej dlrqczenia na konto Urzqdu Dzietnicy Wlochy m.st. Warszawy nr 77 1O3OiO8 oooo oo05 5oO35049.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji  siuiy stronom prawo wniesienia odwolania do Gl6wneto rnspektoraNadzofu Budowlanego, ul. Krucza 3a/42, 00-926 warszawa, za po6rednictwem Mazowieckiegowojew6dzkie8o Inspektora Nadzoru Budowlanego, u'.
14 dniod dnia dorqc2enia.

Otrzvmuiai

1. 5p6ika Budowlano - Mieszkanjowd
,,Euro - City,, Sp. z o.o.
ut. Rozbrat 10/14 m. 1
00-451Warszawa

-Cj^Ti'"TtXt', 
o'-455 warszawa, w termin,e

$"s9!oi+X

+ oryginaly dzi€nnik6w budowy, lnwentaryzacia geodezyina powykonawcra, protokoty
badai i sprawdzei, egzemplarr rysunk6w zamiennych

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy
ut. Ba8atela 14
00-585 Warszawa

3. a/a

Do wiadomogci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy
ul. Batatela 14
00-585 Warszawa

2. Urzqd m. st. Warszawy
Wydzial Architektury i Budownictwa w Dzietnicy Srddmieicie
ul. Nowogrodzka 43

- 00-691Warszawa
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