
PRElYDENT MIASTA KRAKOWA 
AU-01-5.6740.1.742.2021.DPA Kraków, 27 sierpnia 2021 r 

DECVZJA Nr 129/6740.1/2021 

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane'(tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) w związku z art. 25/ 26 i27 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie 
ustawy - Prawo budowlane i niektórych Innych ustaw (Dz. U. z2020 r., poz,471 zp6in. zm.) oraz na podstawie 
art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednollty Dz. U, z 2021 
r., poz. 735. ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 21.05.2021 r., nr ID: SOS-40687521 

zatwierdzam proiekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę 

dla Inwestora: 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udziel/ w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków 

działającego przez pełnomocnika : 

Panią Ewę Miśków-Janik, Os. Mozarta 20/19, 31-232 Kraków 

dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: 
,,Budowa budynku magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego z Instalacjami: elektryczną, 

niskoprądową, wod, -kan., wentylacją mechaniczną, z zagospodarowaniem terenu, budowa ciąsu pieszo
jezdnego oraz naziemnymi miejscami postojowymi wraz z instalacją zewnętrzną, wewnętrzną: eklektyczną. 
wodociągową. kanalizacyjną, kanallzacjq deszczową, częściową rozbiórką im;talacji wewnętrznej, zewnętrznej: 
eklektycznej. teletechnlczne] na działce nr 1/31 obr.70 Podgórze przy ul. Dr Józefa Babińskiego 29 w 
Krakowie". 

adres zamierzenia budowlanego: ul. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie 
lokalizacja na działkach: nr: 1/31, Jedn. ewid.: Podgórze, Obręb: 70 
kategoria obiektu budowlanego: IX budynek masazynowy 
rodzaj obiektu bądź robót budowlanych: budowa 
funkcja i rodzaj zabudowy: budynek magazynowy 

autor projektu budowlaneso: 
mgr inż. arch. Ewa Miśków-Janik, posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 
w nieograniczonym zakresie, nr uprawnień: MPOIA/014/2013, nr ewidencyjny wpisu do izby: MP-1935 
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Z zachowaniem następujących warunków: 

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: 

a) roboty budowlane należy wykonać zgadnie z zatwierdzanym projektem budowlanym, sztuką 
budowlaną I obowiązującymi przepisami, teren budowy odpowiednio zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich; 

b) prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej izgodnie z przepisami bhp; 

c) zobowiązuje się inwestora do uwzględnienia ochrany środowiska na obszarze prowadzenia prac, 
awszczególności odnowę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu istosunków wodnych. 
Dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w zakresie 
określonym wdokonanych uzgodnieniach I warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

d) po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować. 

e) Z uwagi na położenie terenu inwestycji w strefie objętej nadzorem archeologicznym, podczas 
prowadzonych prac ziemnych należy zapewnić nadzór archeologa, na który wymagane jest 
uzyskanie wyprzedzającego pozwolenia konserwatorskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków w Krakowie. 

f) Inne warunki konserwatorskie: 

g) zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie nr 
184/20 z dnia 06 marca 2020 r., znak KZ-03.4125.2.3.2020.MT zmienianym decyzja nr 57 /21 
z dnia 26 marca 2021r znak KZ-03.4125.2.3.2020.MT 

nakłada się zobowiązania do przestrzegania następujących warunków 
g 1.) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o terminie podjęcia 

określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tych czynności, 

g 2.) niezwłocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub 
nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 

g 3.) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 
g 4.) Rodzaj dachówki, kolorystykę elewacji budynku, rodzaj nawierzchni projektowanych dojść i 

dojazdów należy uzgodnić na komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, na etapie wykonawczym. 

g 5.) Inwestycja znajduje się częściowa w strefie nadzoru archeologicznego, w związku z 
powyższym prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologa. Na prowadzenie 
prac należy uzyskać odrębne pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków przed 
przystąpieniem do robót ziemnych. 

g 6.) Roboty budowlane związane z realizacją wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego 
należy wykonywać w sposób zapewniający maksymalną ochronę istniejącej zieleni 
przeznaczonej da pozostawienia. W obrębie rzutów koron drzew zabrania się operowania, 
jeżdżenia i parkowania sprzętem ciężkim oraz składowania materiałów budowlanych 

h) masy ziemne niezanieczyszczonej gleby i innych materia/ów występujących w stanie naturalnym 
wydobyte w trakcie robót budowlanych, wykorzystane do celów budowlanych w stanie 
naturalnym na terenie, na którym zostały wydobyte, nie stanowią odpadu w myśl przepisów 
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.), natomiast 
nadmiar niemożliwy do zagospodarowania należy jaka odpad przekazać do składowania w 
miejsce wyznaczone przez właściwe podmioty na zasadach określonych przepisami 
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rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 
poz. 93). 

i) kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie 
lub w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

2. Szczegółowe wymagania nadzoru na budowie: 
a) nakłada się obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego - Na podstawie art. 19 

ust.1 ww. ustawy Prawo Budowlane oraz § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji 
wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 155 

wynikających z: 
• Art. 36 ust. 1 pkt 1-4, oraz art. 45 ust. 1, 2 i 3 i art. 45a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia ? lipca 1994 r. -

Prawo budowlane; 
• Art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska {t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1219 z późn. zm.); 
• Art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Obowiązki wynikające z art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: 
a) przed przystąpieniem do użytkowania Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

UZASADNIENIE 

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz analizie materiału dowodowego w sprawie tut. 
organ stwierdza co następuje: 

• Inwestor złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie objętym niniejszą decyzją . 

• Na terenie objętym wnioskiem obowiązuje ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego nr AU-2/6733/395/2019 z dnia 13.12.2019 r. znak: AU-02.6.6733.327.2019.AGY 

• Projekt budowa/ny jest zgodny z ww. decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego I ustaleniu 
warunków zabudowy nr AU-2/6733/395/2019 z dnia 13.12.2019 r. znak: AU-
02.6.6733.327.2019.AGY, a także wymaganiami ochronY, środowiska. 

• Projekt zagospodarowania działki jest zgodny ż · przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. 

• Projekt budowlanyJest kompletny iposiada wymagane opinie, uzgodn;enia, pozwolenia isprawdzenia oraz 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. · 

• Projektanci i sprawdzający dołączyli do projektu·budowlanego oświadczenie o sporządzeniu projektu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

• Projekt budowlany jest wykonany przez osoby uprawnione. 
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• Obszar oddziaływania abiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane, obejmuje nieruchomości: działki nr: 1/31, Jedn. ewid.: Podgórze, Obręb: 70 

• Miejski Konserwatora Zabytków w Krakowie postanowieniem nr 184/20 z dnia 06 marca 2020 r., znak 
KZ-03.4125.2.3.2020.MT zmienionym decyzja nr 57/21 z dnia 26 marca 2021r znak KZ-
03.4125.2.3.2020.MT zezwoli/ Inwestorowi na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową 
budynku magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego wraz z instalacjami wewnętrznymi, 
wewnętrznymi, budową ciągu pieszo -jezdnego oraz naziemnych miejsc postojowych na terenie 
historycznego zespołu szpitalna-parkowego w Kobierzynie, a obecnie Szpitala Specjalistycznego im dr. 
Józefa Babińskiego, wpisanego do rejestru zabytków A -893 decyzją dnia 17.09.1991 r. Niniejsze 
pozwolenie wydaje się w oparciu o projekt budowlany n. ,.Budowa budynku magazynowego na potrzeby 
Muzeum Etnograficznego z instalacjami: elektryczną, niskoprądową, wad. -kan., wentylacją mechaniczną z 
zagospodarowaniem terenu. Budowa ciągu pieszo -jezdnego oraz naziemnych miejsc postojowych wraz z 
instalacją zewnętrzną, wewnętrzną: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacją deszczową na 
działce nr 1/31, obr. 70 Podgórze przy ul. dr. Józefa Babińskiego 29 w Krakowie." opracowany przez mgr 
inż. arch. Ewę Miśków-Janik z Zespołem (grudzień 2019 r.) 

W trakcie prowadzonego postępowania strony nie zgłosiły uwag izastrzeżeń . 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za 
pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Arct,/tektury I Urbanisty/ci UMK, ul. Mogilska 41, 31-
545 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

W odwołaniu ad decyzji strony mogą z/ożyć wniosek o przeprowadzenie przez organ li instancji postępowania 
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, 
składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie póiniej niż w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania przed doręczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa da wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna Iprawomocna. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwalania przez ostatnią ze stron postępo_wal'l iq; -cleG ·a staje się ostateczna i prawomocna. 

_,1hec niezaska r że ni a niniejszej decyzji w terminie ,,/~ '?, t, l YD I:. 
: !rybie ustawowo przowld1lanym stara s i ę ona , ,--.... ...r)' 
t,!atcczna z dnleml.9 .,9.~l~awykonaniu, (;i „st 1J:i!k; ~-f., 
l(1aków,dnla .. .J.'!f.~Q,9.... ,. " ~[,~~~•~~,., 

•"~~~ 
1?•;1,1:i;, 

- " '""i,odii~'i~ "' ~ \:!~f'.wt~i@~ 
'1i '' t "ii:c, :-·' 

• · •• •-- ~} · ./ -~ Klar li k Rofcrotu 
. . . ., /. ·+. · ·li/"' !111• An'hllekhJry i 1J1b~ul•1yklOznaczeme stron postępowama w nrn ~zej p~l~tJ1łez!?,ę ne" a a µełnren,a 011ow1ązKu wynikającego z 

art. 107 § 1 Kpa stanowiąc dopuszcza/iw-pd.'d.t~ n anie.efanych o bowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dlra 2 7 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony 
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osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 
4 maja 2016r., str.1) 

Adnotacja dotyczqca opłaty skarbowej 
Zezwolenie niniejsze podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opiacie 
skarbowej (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). Złożono opłatę skarbową w wysokości 
328 zł. 

Otrzymuią: 

1. Inwestor: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-
066 Kraków dzia/ajqcy przez pełnomocnika: Panią Ewę Miśków-Janik, Os. Mozarta 20/19, 
31-232 Kraków 

2. Ma/opolskie Parki Przemysłowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Dr. Józefa 
Babińskiego 29/24 I 2a, 30-393 Kraków 

3. Województwo Ma/opolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
4. 2xaa 

Do wiadomości: 
1. Rejestr Centralny - WAiU UMK 
2. PINB - Kraków, ul. Wielicka 2Ba, 30-552 Kraków+ 1 egz. projektu budowlanego 
3. Wydział Podatków i Opiat UMK, Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków 

Pouczenie: 

1 Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji 
budowy z projektem, dołączając na piśmie 

1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanym/), a także 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane; 

2) w przypadku ustanowienia nadzoru Inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy zdnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane). 

2 Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagana jest decyzja o pozwoleniu na 
budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w 
drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystąpieniem 
do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on 
zaliczony do kategorii: V, /X-XVI, _XVI/ (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi 
pojazdów, myjni samochodowych i garaży dq pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów 
magazynowych: budynki składowe, . chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: 
nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie;wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru 
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kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XX/V (z wyjątkiem 
stawów rybnych}, XXV/1 (z wyjątkiem jazów, walów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych 
oraz rowów melioracyjnych}, XXV/1/-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo 
budowlane}. 

3 Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót 
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane}, przy czym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie może obejmować obiekt budowlany lub 
Jego część; niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę (zob. art. 
55 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane} jeżeli oddawane do użytkowania obiekty 
budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem (zob. art. 55 ust. 
1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane}. -

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo 
budowlane}. 

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ 
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane}. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu 
do przeprowadzenia obowiązkowej kontro/i budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane}. 

4. Zgodnie zzałącznikiem nr 1 do Uchwały Nr LX/11/917/12 zdnia 19 grudnia 2012 roku tj. Regulaminem 
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, właściciel nieruchomości oraz 
wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania czystości iporządku na terenie budowy 

Art. 3 ust. 4 Regulaminu nakłada obowiązek usuwania najpóźniej w terminie 3 dni odpadów 
powstałych w wyniku remontu lokali 

Art. 11 Regulaminu obliguje właściciela nieruchomości do usuwania biota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z 
wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszego - chodnika 
położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości 

Art. 34 ust. 1 pkt ppkt a} f) oraz i} Regulaminu zabrania wrzucania odpadów ogólnobudowlanych do 
6 pojemników i worków przeznaczonych do selektywne] zbiórki ( wapna, cementu, farb, 

lakierów, środków chemicznych i niebezpiecznych, szk/a budowlanego, puszek i 
pojemników po farbach i lakierach}. 

Zgodnie z art. 35 Regulaminu kontrolę i egzekwowanie jego przepisów powierza się Straży Miejskiej 
Miasta Krakowa, upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Krakowa oraz innym 
jednostkom właściwym ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska . 

Art. 35 Regulaminu kontrolę i egzekwowanie jego przepisów powierza Straży Miejskiej Miasta 
Krakowa, upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Krakowa oraz innym 
jednostkom właściwym ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 81a ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity, Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1333 z późn. zm.} Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich 
upoważnienia mają prawo wstępu do obiektu budowlanego oraz na teren budowy. 

Art. 5 ust 2. ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.} określa, ie wykonywanie obowiązków z zakresu 
zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy 
robót budowlanych 

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie dróg przez pojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczeń 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 821 z późn . zm.} kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia 
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

AU-01-5.6740.1. 742.2021.DPA Kraków, 29 września 2021 r. 

URZĄD MIAS TA VR;\KOWA 
WYDZ IAŁ t\ l·!CI iiTl ·.t;nrnY 

1 u rrnA1·~1:·,r ,·1< 1 
31-545 f( rak6w, ul. i-./lo,4il~kc1 '1 1 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art.113 §l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

prostuje się z urzędu 
następujący btąd pisarski - oczywistą omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.08.2021 nr 
129/6740:1/2021 zatwierdzającej projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pn .,,Budowa budynku 
magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego z instalacjami: elektryczną, niskoprądową, 

wod.-kan., wentylacją mechaniczną, z zagospodarowaniem terenu, budowa ciągu pieszo- jezdnego oraz 
naziemnymi miejscami postojowymi wraz z instalacją zewnętrzną, wewnętrzną: eklektyczną. 

wodociągową. kanalizacyjną, kanalizacją deszczową, częściową rozbiórką instalacji wewnętrznej, 
zewnętrznej: eklektycznej. teletechnicznej na działce nr 1/31 obr. 70 Podgórze przy ul. Dr Józefa 
Babińskiego 29 w Krakowie". 

decyzję niniejszą prostuje się w ten sposób, że: 
na stronie 1 w wierszu 3 wyrażenie: 
DECYZJA Nr 129/6740.1/2021 
zastępuje się wyrażeniem: 

DECYZJA Nr 1129/6740.1/2021 

UZASADNIENIE 

Powyższy błąd powstał na skutek omyłki pisarskiej podczas przygotowywania decyzji. W związku z tym, 
tutejszy organ administracyjny zobligowany zasadą prawdy obiektywnej i zasadą celowości postępowania 
administracyjnego, dążąc do prawidłowego załatwiania spraw, niniejszym sprostował oczywistą omyłkę. 

Od niniejszego postanowienia stronom służy prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Malopolsldego 
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, Mogilska 
41, 31-545 Kraków, w tenninie 7 dni od dnia jego doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia, 
składając stosowne oświadczenie organowi, który postanowienie wydał, nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia postanowienia. 
Zrzeczenie się prawa do wniesienia zażalenia przed dorę_czeniem niniejszego postanowienia jest 
nieskuteczne. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. 

Oznacze11ie stron postępowa11ia w 11i11iejszy111 postanowie11iu jest niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z 
art. 124 § 1 Kpa stanowiąc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1: w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z pl'zetwa,·zaniem da11ych osobowych i w sprawie swobod11ego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne l'ozporządze11ie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 ,:, sh: 

1) 

1 



POUCZENIE 
1. Przy składaniu do organu materiałów związanych ze sprawą - należy przywoływać numer nadany sprawie 
(umieszczony w lewym górnym narożniku niniejszego pisma. 

2. Zgodnie z art. 41 k.p.a., w toku postępowania sh·ony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (§ I). W razie zaniedbania obowiązku 

określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny(§ 2) 

Otrzymują: 

1. Inwestor: Muzeum Etnograficzne Im, Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-066 
Kraków działający przez pebrnmocnika: Panią Ewę Miśków-Janik, Os. Mozarta 20/19, 31-232 
Kraków 

2. Małopolskie Parki Przemysłowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Dr. Józefa 
Babińskiego 29/24 / 2a, 30-393 Kraków 

3, Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
4. 2x aa 

Do wiadomości: 

1. Rejestr Centralny - WAiU UMK 
2. PINB - Kraków, ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków 
3. Wydział Podatków i Opłat UMK, Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków 
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P"R EZVDENT MlASTA KRAKOWA 

KZ-03 .4125 .5 .26.2022.JK Kraków, 

POZWOLENIE Nr .t~~/22 
Miejskiego Konserwatora Zabytków 

na prowadzenie badań archeologicznych 

Na podstawie art. 36 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j . Dz. U. z 2021 r. poz. 71 O ze zm.), art. I04 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i bada11 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także 
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz § I pkt 2 lit. e porozumienia 
pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa z dnia 11 maja 20 I Or., w sprawie powierzenia 
prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 201 Or. Nr 283, poz. 1887 ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku z 02.02.2022 r. (data wpływu: 03.02.2022 r.), złożonego 

przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, z siedzibą: ul. Krakowska 46, 
31-066 Kraków, reprezentowane przez p. Adriana Tomasika - Zastępcę Dyrektora 
ds. Infrastruktury i Inwestycji, 

pozwala się 

Wnioskodawcy na przeprowadzenie badań archeologicznych związanych z budową 
budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na dz. nr 1/31, 
obr. 71 Podgórze, przy ul. Babinskiego w Krakowie, położonej na terenie zespołu szpitalna 
- parkowego w Kobierzynie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-893, decy zją 
z 17.09.1991 r. , polegających na dokonaniu odhumusowania i oczyszczenia (plantowania) 
całości terenu przewidzianego pod zainwestowanie oraz, w przypadku odsłonięcia w wyniku 
ww. prac reliktów archeologicznych, przeprowadzeniu pełnozakresowych ratowniczych badań 
wykopaliskowych, rozpoznaniu i archeologicznej eksploracji obiektów i nawarstwień 

kulturowych w wykopach wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji, zgodnie 
z załączonym programem badań autorstwa mgr Moniki Łyczak. 
Termin ważności pozwolenia: 31.12.2023 r. 

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nałożeniem zobowiązań do przestrzegania następujących 
warunków: 

I. kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę 
pos iadającą kwalifikacje, o któ1ych mowa w art. 37e ust. I ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, 

2. przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej 
badaniami archeologicznymi wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę 
kwalifikacji, o których mowa w art. 37e ust. I ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie 
później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych, a w toku badań 
archeologicznych, na 14 dni przed dokonaniem zmiany tej osoby wraz z jej oświadczeniem o przejęciu 
obowiązku kierowania tymi badaniami archeologicznymi, 

3. pisemnego powiadomienia z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie o terminie rozpoczęcia i zakończenia badań archeologicznych; 

4. dokonania szczegółowego rozpoznania terenowego i sporządzenia planu sytuacyjno - wysokościowego 
dla wskazanego w pozwoleniu zabytku archeologicznego; 

5. niezwłocznego powiadamiania Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wszelkich 
zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych 
w pozwoleniu badań; 

6. niezwłocznego powiadamiania Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o przerwach 
we wskazanych w pozwoleniu badaniach, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań; 

7. prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań 
w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich 
czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 
6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań ; 



8. prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich instytucji przechowującej 
zabytki wymienionej we wniosku o wydanie pozwolenia w terminie do 3 lat od dnia zakończenia 
wskazanych w pozwoleniu badań; 

9. prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazanie jej 
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Krakowie w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia 
wskazanych w pozwoleniu badań; 

IO. sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych, wskazanych w pozwoleniu badań i przekazanie tego 
sprawozdania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Krakowie w terminie 3 tygodni od dnia ich 
zakończenia; 

11. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań 
i przekazania go Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 m i esięcy od dnia zakończenia tych 
badań ; 

12. opracowania wyników wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania ich Miejskiemu Konserwatorowi 
Zabytków w Krakowie w terminie 3 lat od dnia ich zakończenia; 

13. uporządkowania terenu po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań; 
14. podjęcia innych dz i ałań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

UZASADNIENIE 
Teren inwestycji położony jest w rejonie stanowiska archeologicznego Kraków - Kobierzyn 11 
(AZP 103-56; 71). Konieczność zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi 
na ww. terenie stanowi warunek pozwolenia nr 184/20, z 06.03.2020 r. na prowadzenie robót 
budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru, wydanego przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie. 

POUCZENIE 
I. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać 
cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, jeżeli w trakcie wykonywania badań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności 
mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku. 
II. Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, że prace prowadzone są w sposób odbiegający od zakresu 
i warunków określonych w pozwoleniu lub nieprawidłowo, wydaje decyzję o wstrzymaniu tych prac. 
Ili. Stwierdzenie, że prace wykonane zostały niezgodnie z przyjętym zakresem i warunkami lub nieprawidłowo 
spowoduje wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w- Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, decyzji: 
I . nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, w określonym terminie, 
albo 
2 . zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym 
terminie. 
IV. Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone 
w pozwoleniu, zobowiązana jest na własny koszt wykonać czynności nakazane w decyzji. 
V. W myśl ait. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami niniejsze 
pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach 
określonych przepisami Prawa budowlanego. 
VI. Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, służy 
odwołanie do Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 
00-071 Warszawa, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków (ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków) 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
VII W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. 
Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Decyzja niniejsza jest zwolniona z opiaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., 
o opiacie skarbowej (t.j . Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.). 

·1, up. PREZYDENTA MIASTA 

Je1~ 1 
Miejski Kun scrwalor Z:thylków 

Otrjjują :
(T Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, ul. Krakowska 46, 31 -066 Kraków 

2. 2 x aa + zal. 
Do wiadomości : 

I. Pani Monika Łyczak, ul. Na Kozlówce 4a/lO, 30-664 Kraków 
2. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 



111{ 1~7.YDE T MfA,' 'J'A Y l{AK >WA 

KZ-03.4125.2.3.2020.MT Kraków, O 6 MAR2020
Jo/, fi URZĄD MIASTA KRAKOWA 

POZWOLENIE Nr {I() '1 20 WYDZIAŁ /\l~CIIITEl<TUlłY 
Miejskiego Konserwatora Zabytkó I UHBANISTYKI 

na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanym do r~i"s11~ ~~ ó\lv Mogilska 41 

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4pkt4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków iopiece 
nad zabytkami (t„ j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), wzwiązku z§ 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 2 sierpnia 2018 r. wsprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich ibadań konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 
iposzukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 1·., poz. 1609 ze zm.) oraz § 1 pkt 2 lit. e porozumienia pomiędzy Wojewodą 
Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2010 roku, wsprawie powierzenia prowadzenia niektórych 
spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.Urz. Woj. Ma/op. z 2010 r. Nr 283, 
poz.1887 oraz z 2013 r., poz. 6679). 

Po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w l<rakowie, 
ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków z 05.02.2020 r. (data wpływu: 06.02.2020 r), działającego 
przez pełnomocnika panią Ewę Miśków-Janik, 

pozwala się 

inwestorowi na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową budynku 
magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego wraz z instalacjami wewnętrznymi, 
zewnętrznymi, budową ciągu pieszo -jezdnego oraz naziemnych miejsc postojowych na terenie 
historycznego zespołu szpitalna-parkowego w Kobierzynie, a obecnie Szpitala 
Specjalistycznego im dr. Józefa Babińskiego, wpisanego do rejestru zabytków A -893 decyzją 
z dnia 17.09.1991 r. Niniejsze pozwolenie wydaje się w oparciu o projekt budowlany 
pn. ,,Budowa budynku magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego z instalacjami: 
elektryczną, niskoprądową, wad. -kan., wentylacją mechaniczną z zagospodarowaniem terenu. Budowa 
ciągu pieszo -jezdnego oraz naziemnych miejsc postojowych wraz z instalacją zewnętrzną, 
wewnętrzną: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacją deszczową na działce nr 1/31, obr. 
70 Podgórze przy ul. dr. Józefa Babińskiego 29 w Krakowie." opracowany przez mgr inż. arch. Ewę 
Miśków -Janik z Zespołem (grudzień 2019 r.) oraz o warunki dodatkowe zawarte w pkt. I I. 

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2022 r. 

I. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nałożeniem zobowiązań do przestrzegania następujących 
warunków: 

1. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków w l(rakowie o terminie podjęcia określonych czynności 
związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności, 

2. niezwłocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych 
okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 

3. podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

li. Warunki dodatkowe: 

1. Niniejsze pozwolenie nie obejmuje planowanej wycinki drzew która została objęta 
odrębnym postępowaniem. 

2. Rodzaj dachówki, kolorystykę elewacji budynku, rodzaj nawierzchni projektowanych 
dojść i dojazdów należy uzgodnić na komisji konserwatorskiej z udziałem 
przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków, na etapie wykonawczym. 

3. Inwestycja znajduje się częściowo w strefie nadzoru archeologicznego, w związku 
z powyiszym prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologa. Na 
prowadzenie prac należy uzyskać odrębne pozwolenie Miejskiego Konserwatora 
Zabytków przed przystąpieniem do robót ziemnych. 

4. Roboty budowlane związane z realizacją wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego 
należy wykonywać w sposób zapewniający maksymalną ochronę istniejącej zieleni 
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przeznaczonej do pozostawienia. W obrębie rzutów koron drzew zabrania się 
operowania, jeżdżenia i parkowania sprzętem ciężkim oraz składowania materiałów 
budowlanych. 

UZASADNIENIE 

Planowany budynek magazynowy projektowany na potrzeby Muzeum Etnograficznego 
na terenie historycznego zespołu szpitalna-parkowego w Kobierzynie, będzie nawiązywał 
architekturą do obiektów należących do zabytkowego zespołu szpitalnego, a lokalizacją do 
położenia nieistniejącego już budynku wozowni. W związku z powyższym będzie harmonijnie 
wpisywał się w kontekst historyczno-przestrzenny zabytkowego założenia . Projekt 
koncepcyjny planowanej inwestycji uzgodniony został przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków pismem z 25.10.2019 r. 

Realizacja inwestycji w oparciu o przedłożony projekt budowlany oraz warunki 
dodatkowe określone w punkcie li, nie będzie obniżać walorów omawianego zabytkowego 
zespołu szpital no-parkowego, w związku z powyższym, jest ona dopuszczalna ze stanowiska 
konserwatorskiego i zgodna z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami {t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ). 

POUCZENIE 
I. Miejski Konserwator Zabytków na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

naci zabytkami może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć 
w drodze decyzji, jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych nastąpiły nowe fakty i okoliczności mogące 
doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku. 

li. Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, że prace prowadzone są w sposób odbiegający od 
zakresu warunków określonych w pozwoleniu lub nieprawidłowo, wydaje decyzję o wstrzymaniu tych prac. 

111. Stwierdzenie, że prace wykonane zostały niezgodnie z przyjętym zakresem i warunkami lub nieprawidłowo 
spowoduje wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, decyzji: 

1. nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, w określonym 
terminie, albo 

2. zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym 
terminie. 

IV. Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone 
w pozwoleniu, zobowiązana jest na własny koszt wykonać czynności nakazane w decyzji. 

V. W myśl art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami niniejsze 
pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach 
określonych przepisami Prawa budowlanego. 

VI. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego 
Konserwatora Zabytków w Warszawie (!<rakowskie Przedmieście 15/17, 00-071Warszawa) za pośrednictwem 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków) w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji. 

VII. Strony, poprzez złożenie organowi prowadzącemu postępowanie oświadczeń, mogą zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. 

Pozwolenie niniejsze nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000 ze zm.). 
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