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DECYZJA Nl28łś/2ol3

Na podstawie ań. 28, art. 33 ust. 1' art. 34 ust' 4, art. 36 oraz 82 ust' 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -
Pra\.vo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z2O0Or., Nr 243, poz. 1623)
i art. 104 ustawy z dnia 14 czeMca 'l960 r' - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity
Dz. U. 22013 r., poz.267\
oraŻań.92 ust. 1 pK. 2 ustawy z dnia 5 czeMca 'l gg8r. o samoŻądzie powiatowym (tj Dz U z2oo1 r. Nr
142 poz' 1592 ze zm.) w z.rriązku z aft' 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marą żooż r. o ustroju miasta
stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz' 361 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budołvę, Żłożonego w dniu 14.og.2o13r.,uzupełnionego w
dniu 4.'l0.2012r', ostatecznie uzupełnionego w dniu 25.04.2o.l3r''

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowę

dla inwestora: Kopernika 21 Sp. z o,o., ul. Ogrodowa 2Ol30,00496 Warzawa,
.tla. inwestycji polegającej na budowie butlynku biurowo-usfugowego z infrastrukturą
techniczną i zagośpodarowaniem terenu przy ul. Kopelnika róg ul' órdyńacklej w WaEzawie
na dz. ew. nr 6112,6212 i 9/6 z obrębu 5-04-05,

obiekt zaliczany do xvl kategorii obiektów budowlanych,

według projektu budowlanego z listopada 201'lr', stanowiącego integralną częśĆ niniejszej decyzji'
opracowanego w częŚci:

projekt zagoswdarowania terenu i architektura: _ mgr inż. arch. Michał Leszczyński, posiadający
uprawnienia budowlane do projektovvania bez ograniczeń w specjalnoŚci architektonicźnej nr Wa-
141101, wpisany na listę członków.izby samorządu zawodowego pod nr MA-o455' sprawdzający: mgr
inż. arch. Elżbieta Fojut-Gajewska' posiadająca uprawnienia budowlane oo pio.jettowińii nez
ograniczeń w specjalnoŚci architektonicznej nr MNKW044to2, wpisana na listę_ człcnkÓw izby
samoŹądu zawodowego pod nr MA-1552,

konstrukcja - mgr inż' Mariusz Naziębło, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalnoŚci konstrukcyjno_bldowlarlej nr Wa_135/01, wpisany na iisti członków izby
samoŻądu zawodowego pod nr MAzBo/2840/01' sprawdzający: mgr inz. Maciój Leszczyński'
posiadający uprawnienia budowlane do. projektowania bez ograniczeń w spec'|alności konstrukóyjno_
9lJdoYl9nej nr MAZ0308/Pool(08, Wpisany na listę członkÓW izby samożądu zawodowego póó nr
MAZBO/0268,

instalacje sanitame - mgr inż' Michał Lewiński, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń W specjalnoŚci instalacyjnej w zakres|e sieci, instalacji i Urządzeń: wodociąowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazorvych nr WA_246/01' wpisany na listę człotikÓv izby
samoŻądu zawodowego pod nr MAZlS/5640l02, sprawdząący: mgr inż. Piotr Rybus, posiadający
uprawnienia .budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalnoŚci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ulządzeń cieplnych, wentylacyjnych-, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAz0409/PooS/09, wpisany na listę członkÓŃ izby slmoządu
zawodowego pod nr MAZIS/o211/10,

instalack elektryczne i teletechniczne - mgr inż. Kamil siemianowski, posiadający uprawnienia
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budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnoŚci instalacyjnej W zakresie sieci, insta|acji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAz0067lPooEl1D' wpisany na listę członkÓw
izby samorządu zawodowego pod nr MAzlEl0479/'l0' mgr inż. GŻegorz Giermakowski, posiadający
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoŚciach instalacyjnych W telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towaŻyszącą
bez ograniczeń nr DTK-WSB_6120_3199/04' wpisany na listę członkÓw izby samoŻądu zawodowego
pod nr MAzla0639i04' sprawdzający: mgr inż. Edward Pieścik, posiadający uprawnienia budowlane
projektanta oraz kierownika budowy i robót W specjalności instalacyino-inżynieryjnei W zakresie sieci i instalacji
elektrycznych nr Wa_656/93, Wpisany na listę członkÓw izby samoŻądu zawodowego pod nr MAzlEll268/01,

z zachowaniem następujących warunkÓw zgodnie z art. 36 ust' 1 oraz ałI' 42 usl' 2 i 3 ustawy Prawo
budowlane:

1) szczególne Warunki zabezpieczenia terenu budowy iprowadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) teren budowy zabezpieczyć przed wejŚciem osób tżecich,
c) realizować inwestycję zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją w sposób zapewniający

poszanowanie interesów osÓb tżecich, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę
Środowiska,

d) kierownik budowy jest obowiązany prowadziÓ dziennik budowy oraz umieŚciĆ na budowie w
widocznym miejscu tablicę informacyjną budowy, a takŻe ogłoszenie zawieąące dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

e) wytyczyÓ geodezyjnie obiekty w terenie,
0 sposób zagospodarowania mas ziemi, gruzu, materiałÓw z rozbiÓrki w związku z realizaąą

inwestycji prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 20o7r.Nr
39 poz'25'l l.j. ze zm.), ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr
62 poz' 627 z pÓŻn' zm. ,

g) wykonaĆ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obejmującą położenie obiektÓw i ulz ądzeń
budowlanych na gruncie,

h) wykonaĆ prace zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zastosowaniem się do
uwag, zaleceń i warunkÓw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach,

2' szczegÓłowe wymagania dotyczące nadzoru na oudowie:
i) zapewniÓ objęcie kierownictwa budowy i nadzór nad robotami przez osobę posiadającą

uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności,
j) ustanołiĆ inspeKora nadzoru inwestorskiego' zgodnie z $ 2 ust. 2 rozpoŹądzenia Min|stra

lnfrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzaju obiektów, przy ktÓrych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspeKora nadzoru inweśorskiego,

3. stosownie do art. 55 ustawy Prawo budowlane pzed pzysĘpieniem do uŹytkowania obieKu inwestor
jest zobowiąany uzyskać poaĄ/olenie na użytkowanie (występując do Powiatowego lnsp€ktora Nadzoru
Budowlanego w m'st. Warszawie pŻy ul' Bagatela 14).

obszar oddziały/vania obieKu, o Kórym mowa W art. 28. ust' 2 ustawy Prawo budowlane obejmuje
nieruchomoŚć inwestora oraz dziakę nr ew. 61/'l, 6012 i 9l1o z obrębu so/t_05 plzy ul' Kop€mika róg
ul. Ordynackiej w Warszawie.

UZASADNIENIE

lnwestor w dniu 'l4.09.20'l2r' wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla
inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego Waz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew.
nr 6112,6212 i 9/6 z obrębu 5-04-05 pŹy ul. Kopernika róg ulicy ordynackiej w Warszawie, do wniosku
załączył cztery egzemplaŻe projektu budowlanego. W dniu 4.10.2012l. wniosek został uzupełniony,
zgodnie z wezwaniem z dnia 25.09 '2012r., popąez złożenie dokumentÓw potwierdzających prawo do
terenu' oŚwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoŚcią na cele budowlane oraz odpis KRs
spólki. Na wniosek inwestora postenowieniem nr 39o/Ś/2o'|2 Wydanym w dniu g.11.2o'l2r.
zawieszono postępowanie w powyższej sprawie, i na wniosek inwestora podjęto je postanowieniem nr
1lt2o13 z dnia 2.01.2013r' Postanowieniem nr 37lś12013 nalożono na inwestora obowiązek
uzupelnienia zlożonej dokumentacji, popŻez przedstawienie sposobu zabezpieczenia Ściany z
oknami budynku plzy ul. Kopernika 23 w Warszawie sąsiadującego z planowaną inwestycją
przedstawienie analizy nasłonecznienia i naturalnego oŚwietlenia dla sąsiednich budynków oraz
potwierdzenia' Że decyĄa stolecznego Konserwatora zabytkÓw nr 2392 N/11 z dnia 7.12.2o11r. jest
ostateczna- Na Wniosek inwestora zawieszono postępowanie postanowieniem nr 69/Ś/2013 z dnia
22.02.2013r. i ponownie podjęto' po uzupełnieniu brakujących dokumentÓw postanowieniem nr
'161lŚt2o13 z dnia 30.04.2013r.
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złoŹony projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy nr 149/06/ś
wydanej z up. Prezydenta m. st. Warszawy W dniu 28.04'2006r.' przeniesionej decyzją nr 73 WzŚRÓ
z dnia 7 .o4'20'10r' na rzecz spółki Kopernika 21 sp. z o'o.

Projekt jest kompletny, został sporządzony i sprawdzony przez osoby posiadające Wymagane
uprawnienia budowlane, należące do izby samorządu zawodowego' zawiera informację dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawó budowbńe,
posiada niezbędne opinie i uzgodnienia, w tym:
- uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ds. sanitarno-higienicznych i

ds. bhp,_ opinię zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędu m. st. Warszawy nr 5833t2o11 z
dnia 30.12.2011r.,_ decyzję stołecznego KonseMatora Zabytków nr 2392 Nl11 z dnia 17.12.2011r' zezł,talĄącą na
w/w budowę oraz ostateczną decyzję Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego nr z dnia
31.o5'2Q12r. utrzymującąw mocy decyzję sKZ,_ decyzję zalządcy dlogi (zarząd TerenÓw Publicznych) nr 668!11\ZTP z dnia 6.07.2011r.
zezwalającą na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. ordynackiej i Kopernika nadwieszeń
budynku zgodnie z zapisem decyzji o warunkach zabudowy,,

- gecyzję zNs'716-1508-2/1'1'MK z dnia 12.10.2011r. Państwowego Wojewódzkiego lnspektora
sanitarnego w Warszawie WraŻąącą zgodę na obniŻenie wysokoŚci (miejscowe obńiŻenia)
pomieszczeń usługowych na peńerze i biurowych na kondygnacjach od 02 do 06 - do 2.5 m, w
projektowanym budynku pod warunkiem wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno_
wywiewnej lub klimatyzacji,

- dokumentacje geotechniczną dotyczącą warunków gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego
budynku, opracowaną pŻez dr inż' Krzysztofa Traczyńskiego w |ipcu 2010r.,

lnwestor przedstawił warunki zapewnienia mediÓw i odbioru ŚciekÓw:- warunki pzyłączenia GR lV nr NDP/l0Vi04359/201'l wydane w dniu 14.o7.2o.'1r' przez RWE
Stoen Operator Sp. z o.o.,

' warunki zaopatzenia w Wodę i odprowadzenia ściekÓw nI TD-66o_84o/1537 36t3258t'l'l z dnia
25.05.2011r. wydane przez MPW|K S.A.

- warunki techniczne dot. podĘczenia do llliejskiej sieci ciepłowniczej nr HlHPWsBls-l i-
0051Ąvar/'l019/603-2111 wydane pŻez sPEc s.A. W dniu 7 .12.2O11r.,- warunki techniczne przyłączenia do sieci TP budynku biurowo_usługowego nr
ToTTCSAU/AK.21 1-65141 11 wydane pŻez TP.s.A w dniu 3.1o.2o1 1r.,

Strony zostały prawidłowo zawiadomione o wszczęciu postępowania, nie wniosłv uwag ani
zastrzeżeń.

lnwestor zloŻył, pod rygorem odpowiedzialności karnej, wymagane oświadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz załączył stosowne dokumenty:

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiol]o jak w sentencji.

od decyzji służy odwo'łanae do Wojewody Mazowieckiego za poŚrednictwem organu wydającego
decyzję w terminie 'l4 dn| od dnia jej doręczenia' (odwołania od decyzji nalezy składać w Wydzia|e
A|clilektury iBudownictwa dla Dzielnicy ŚródmieŚcie, Urząd Dzielnicy ŚrÓdmieście, ul' Nowogiodzka
43, 00-691 Warszawa).

Załączniki: PĄekt budowlany (2 egzemplane dla inwestora):
Tom l - Proiekt zagospodarowania terenu, autor: mgr inż. arch. Michał Leszczyński, Tom ll - Architektura,
autor: mgr inż' arch' Michał Leszczyński , Tom lll - Konstrukcja, auto.: mgr inż. Woiciech Naziębło, Tom lV -lnstalacie sanitame, autor: mgr inż. Michał Lewiński, Tom V - lnstalacje elóktryczne iteletechni&ne, autor; mgr
inż' Kamil siemianowski, 17 '11'2o'l1r.,
D:llunenta9la uzupełniająca: EkspertyŻa lechniczna w zakresie wpływu pzyszłej inwestycji na rogu ulic
ordynacka/Kopernika na stan bezpieczeństwa iwarunków użytkowania budynku ńiesz:ratno-uzyti<owego izy ul.
Kopemika 23 w Warczawie , autor: mgr inż. Piotr szczepański, Żeczoznawca budowlany nr ile;. Cóntialnlgo
318/96 GUNB, Warszawa 12.2O12t.

''' :- .Ó:)1 '
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pouczenle
1. lrlwęśor zobołiąany ieśt zawiadomić u'laściwy organ o zamiezonym terminie rozpoczęcia robót budowlanyÓ co
naimniei na 7 dni przed ich rozpoczęCjem doĘczając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robÓt)' stwierdzające pzyięcie oboutiązkótv kieroffania robotami
budo lanymi, a także zaświadczenie' o któ]ym morłra w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane

2) ośłiadczenie inspeKora nadzoru inr^€storskiego' stwierdzające pzu]ęde obo,viąaku pełnienia nadzoru
inwBslroaskiego, a także zaświadczenie, o którym rnou,a w ań.l2 ust. 7 usiawy Prawo budowlane,

2. o wydanie dziennika budowy występuie inwestor do organu' Kóry wydal decyzię.
3. Dec]zja o pozwoleniu na budowę wygasa, |eżeli budowa nie zoslała rozpoczęta pŻed upł!^vem trzech lat od
dnia' w którym slała się ostateczna lub budowa zoslała pnzelwana na czas dluższy niż trzy lata. RoŹpoczęcie lub
wznowienie budov/y w wyżei określonych przypadkach może nastą)ić po wydaniu nowei d€c}zji o poAłoleniu na
budowę'
4. lnwestor może przystą}ić do użytkowania obieKu prŻed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia m użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
5. W przypadku, gdy inwestor iest zobowiązany do uzyskania decrzji o pozwoleniu na uą^kowanie, do
użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu oslate€znej decrŻji o poa oleniu na użytkowanie.

ot zymują:

'' 
wnioskodawca: Kop9mika 21 sp. z o.o.' ul. ogrodowa 28130' 00-896 waEąawa2' Pełnomoqnlk: Pan lchał L9szczyńskl' Grupa 5 Archltokcl' ul. weinarta 16A, 02ł19 waBzawa(ł wspólnota ili€zkaniowa ordynaaka lorl2, za poś'€dnlctvrem Pańa Jezego GonczaEkleoo ,
(adB3 w aktach sprawy)4. zakład Go€podarcwania Nigruchomośclaml' ul. szwoleżońw 5' 0o_ił6.a WaBzawa5. zaŻąd Tsr€nów Publicznych, ul. Jezuicka lr3' 00-26l waBz .a

6. Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dz_ Śródmieście, w mi€iscu7. stołeczny Konsgrwator zabytkó/v , ul. Nowy swial 18/20, 0G373 Warszawa8. BAIPP' WydŻiał Realizaqi Uóanistycznei centralny Rejestr Decyzji , Pl.Defilad 1, 0G901 WaBzawa9. a/a vwdział łchitektury l Budąłimiclwa d|a Dzielnlcy Śńdmieście,
ul. No^,ogrodzke 43, 00691 Warszawa


