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Warszawa, 28.07.2015 r

Mazowiecki Wojewodzki Konsenruator Zabytkow dzialajqc na podstawie art. 89 pkt 2, arl.91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1
pkt 1, art. 7 pkt 1, ad. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 pa2dziernika 2014, poz. 1446) oraz Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badaf
konseruatorskich, badah architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w oraz
badari archeologicznych, z dnia 27 lipca 201'l roku (Dz. U. Nr 165, poz. 987), w zwiqzku wnioskiem Powiatu
Otwockiego z dnia 08.07.2015 r. (13.07.2015 data wplywu do Urzgdu) w sprawie wydania zezwolenia na
prowadzenie prac na terenie zalo2enia palacowo-parkowego w Kolbieli , na podstawie art, 104 KPA (tekst jedn. Dz.
U . z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z po2n. zm.)

zezwala
Powiatowi Otwockiemu na budowq przylqcza kablowego ziemnego sieci teletechnicznej na terenie
nieruchomo6ci polo2onej w Kolbieli oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka ew. nr 226012 z obr. 13
Kolbief, zgodnie zzalqczonym wnioskiem inwestora-Sp6lki EnergocOM izalqcznikiem graficznym.

I nwestor: Sp6lka Energocom

Uwagi:
- w obrebie koron drzew roboty nale2y wykonywac rqcznie
- w czasie prac nalezy zabezpieczyt, odkryte korzenie drzew przed wysychaniem i uszkodzeniami
- pnie drzew nale2y zabezpieczyc przed uszkodzeniami
- nie skladowac materialow budowlanych ani sprzetu budowlanego w obrebie koron drzew.

Termin wa2no6ci decyzji: do kofica 2016 r.

Uzasadnienie:
Projektowar,e przytqcze zlokalizowane jest w granicach zespolu palacowo-parkowego w Kotbieli, wpisanego do
rejestru zabytk6w decylq z dnia 26.09.1967 r. pod nr A 189/768 Trasa przytqcza przebiega wg zalqcznika
graficznego w odleglo6ci 0,5 m od polnocnej granicy dzialki, stanowiqcej jednoczeSnie granicq zabytkowego
zala2enia.
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst
jednolity Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z p62n. zm.) podejmowanie dzialaf , kt6re moglyby prowadzic do naruszenia
substancji lub zmiany wyglqdu zabytku wpisanego do rejestru zabytk6w wymaga pozwolenia MWKZ.
Wedlug dodatkowych informacji inwestora, dostarczonych drogq elektronicznq w dniu 23 lipca 2O15 r. inwestycja nie
bqdzie kolidowa6 bezpo5rednio z istniejqcym drzewostanem. Zgodnie z warunkami konserwatorskimi wymienionymi
w sentencji niniejszej decyzji prace zwiqzane z budowq przylqcza nale2y prowadzic w spos6b nie szkodzqcy
drzewom i krzewom. Inwestycja realizowana przy zac wymagan nie wplynie negatywnie na
podlegajqce ochronie konsenvatorskiej warto6ci przedm
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Konserwatora Zabytkow o zagro2eniach lub okolicznoSciach
wplyw na stan zachowania zabytku oraz zmieni1 zakres prac o
Od niniejszej decyzji pnysluguje stronom odwolanie do Min
po$rediictwem liwxz z siea2ibq w Warszawie, ut. Nowy S
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiqzku uzyskania poz
i n ne wedlug wla9ciwo6ci,

\J Zalqcznik: mapa z trasq przebiegu przylqcza

Otrzymujq:
Powiat Otwocki Wydzial Gospodarki NieruchomoSciami
Biuro Gosoodarki Mieniem Skarbu Panstwa i Powiatu
Ul Komunardow 10,05-402 Otwock

2. WUOZ a/a (MP)

Do wiadomo6ci:
1. Energocom Sp z o.o.

Ul. Klobucka 23A lok. 723,02-699 Warszawa

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami nie pobrano oplaty skarbowej (podstawa prawna: art. 2 ust 1 p. 2 Ustawa z dnia 16 listopada

2006 roku, o oplacie skarbowej - Dz. U. Nr225z 2006 r., poz 1635).
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