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DECYZJA nr 468/10

MAZOWlECIQ
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR.
ZABYTKÓW

/.
~ Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1

.' pkt , art. 7 pkt l, art. 36 ust. 1pkt l oraz art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pózno zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultmy w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukIytych lub
porzuconych zabytków ruchomych, z dnia 9 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 150, poz.1579).
- po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Wójta Gminy Radziejowice dnia 29.03.2010 r. (data wplywu

30.03.2010 r.),
\...-.i - na podstawie art. 104 Kpa (tekstjedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz .1071 Z pózn. zm.)

l

l

zezwala
Gminie Radziejowice na prace budowlane przy budynku dawnej stajni w Radziejowicach przy ul.
Sienkiewicza 6, zgodnie z zakresem przedstawionym we wniosku (naprawa wiezby dachowej, wymiana
pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, naprawa elewacji budynku, remont ogrodzenia) i zalaczona
dokumentacja (projekt budowlany sporzadzony przez GREEN DESIGN sp. z 0.0.);

I

nie zezwala
na docieplenie styropianem scian od zewnatrz oraz na pokrycie dachu blachodachówka.

Uwagi:
dopuszcza sie zastosowanie wskazanych w projekcie okien zespolonych, drewnianych - z zachowaniem
istniejacych podzialów;
projekt stolarki okien idrzwi zewnetrznych oraz kolorystyke nalezy przedstawic do uzgodnienia

MWKZ.

I

Uzasadnienie

Budynek stajni w Radziejowicach objety jest ochrona konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru
zabytków (wpis pod nr 60/762 z dn. 01.12.1966 r.).
Wszelka dzialalnosc inwestycyjna wymaga uzgodnienia z MWKZ na wniosek jednostki uprawnionej, na
podstawie projektu budowlanego.

MWKZ akceptuje przedstawiony w projekcie zamiar remontu budynku dawnej stajni. W jego wyniku
nastapi poprawa stanu technicznego i scalenie estetyczne obiektu, niewlasciwie wyremontowanego po
pozarze.
W szczególnosci dopuszcza sie wzmocnienie elementów konstrukcyjnych - stropów i wiezby dachowej - oraz
przemurowanie zniszczonych kominów.
MWKZ pozytywnie ocenia zamiar odtworzenia ksztaltu otworów okiennych w sali konferencyjnej, bedacymi
pierwotnie wrotami stajni. Stwierdza zarazem, ze ich przeszklenie, powiazane z usunieciem drewnianych
skrzydel, zaciera czytelnosc zamierzenia. Zdaniem MWKZ w otworach tych, przynajmniej od strony drogi,
wlasciwe byloby zamontowanie wrót pelnych (które moglyby np. pelnic role okiennic).
Projekt wrót wraz z projektem stolarki zewnetrznej nalezy przedstawic MWKZ do uzgodnienia.

MWKZ nie zezwala na docieplenie scian od zewnatrz. Nadmienia przy tym, ze podejscie takie stosuje
w zasadzie do wszystkich obiektów zabytkowych - z uwagi na powiazane z ta technologia nieodwracalne,
niekorzystne zmiany w wygladzie i strukturze obiektów oraz podatnosc na uszkodzenia. W przypadku
budynku stajni w Radziejowicach dopuszcza sie jednak docieplenie scian od wewnatrz.



MWKZnie zezwala na zastosowanie blachodachówki do pokrycia dachu. Uznaje, ze ze wzgledu na
niekorzystny - w porównaniu do dachówki ceramicznej - efekt wizualny, material ten nie jest odpowiedni
dla wartosciowych obiektów zabytkowych. Uzyty przy dachach o sk9mplikowanych ksztaltach, przez

ograniczona plastycznosc i niewyszukany detal systemowy stanowic n..a.~tetyczna degradacje dla cale9P~ ~

budynku ~'~ " R . -

•. ~ <. ;...-.-J ••.

W przypadku staj~i w Radziejo~cach, z uwap na c?arakter bu~ynku i lo~cje .Cl?1iskiesasie?ztwo p ~&~.: ::!
dworu) do.po~cIa dachu nalezy zastosowac dachowke ceramICzna,której rodzaj I kolor nalezy prze ~I"~.I~;do uzgodnIema. I .::.~~j -:\ .~.: .tj

MWKZakceptuje przedstawiony projekt remontu ogrodzenia dzialki. \ .•~l

w zwiazkuz powyzszym orzeczonojak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Od niniejszej decy71ji przysluguje odwolanie do ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Mazowieckiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytków (ul.
Jasna 10, 00-013 Warszawa), w terminie 14 dni od daty doreczenia.

.-Kolorystykabudynku i ogrodzenia bedzie przedmiotem odrebnych ustalen .
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Zalaczniki:
1. Projekt budowlany remontu
2. Odpis z ksiegi wieczystej

O~uja:
{y Wójt Gminy Radziejawice, ul. Kubickiego10, 96-325 Radziejowice

2. WUOZajaAK •

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami nie pobrano opiaty skarbowej (podstawa prawna: art. 2 ust 1p. 2 Ustawa z dnia 16 listopada 2(
roku o opiacie skarbowej - Dz.U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635).
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