














str. 8 
 

        Rzeszów marzec 2022r  
 

                                             
                                             

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo budowlane 

(tj. Dz. U. z 2020 r poz. 1333 ze zm.) 
 

Oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pod nazwą:  

„Remont zabytkowego budynku Biblioteki przy ulicy sokoła 13 w Rzeszowie” 

w zakresie wykonania projektu oświetlenia elewacji budynku i oświetlenia zdobień 

architektonicznych.; 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT: 

Zakres 
opracowania 

Imię i nazwisko , branża Nr uprawnień 
Data 

opracowania 
Podpis 

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE I 

TELETECHNICZNE 

mgr inż. Maciej Bogucki 

IE 
MAP/0029/PWBE/16 

Marzec 
2022r 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE 

mgr inż. Grzegorz Osior 

IE 
LUB/0129/POOE/04 

Marzec 
2022r 
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BuDOWi.llCTWA

zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6Us_HAL_ERB *

Pan Maciej Andrzej Bogucki o numerze ewidencyjnym MAP/IE /o33u16

ad res zamieszka nia ul. Plenerow a 9 / 15, 35-119 Rzeszów

jest członkiem Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada Wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 20ż2-07-37,

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznYm

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku Przez:

Mirosław Boryczko, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2OO1 Nr 130 Poz. 1450} dane W Postaci

e|ektroniczne1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŻnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* weryfikację poprawności danych w ninie,jszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej lzby InźynieróW Budownictwa www.piib.org,pl lub kontaktując się z biurem właŚciwej okręgowej lzby lnŻynierów

Budownictwa.
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7131/40l04

Lublin, dnia 30 listopada 2004 r.

msinŁ

2p

DEcYzIA
Na porlstawie ari 24 u§t l pti2 ustawy 1 dlju_l5 grudnia 2000r, o sammządach zalvodowych architektów inzynicrów

budo\ł,nidwa oraz urbgristow 7ń.u., iool ,. N, s, pÓ,!?,r_,*".T:I_ń-13 ust. l Ph: l,{._l4^ust-l pkt.5 ustawy

z dńa7lipca 1994r. łnro tuo*,ń. ttekst jednolity:'ń.u,) zńO r.NltOi6, poz.Il26 z'póżnzn-l,§ 9ust, lro4orłdzcnia

Mini§tracoĘod8*ipr*ńd;iilóńŃ;; dnia 30gĄia !Ę_r.wsprawie samodziclnyoh funlrqii łcchnioaYń w

budownictwie l Dz. I]. z 1995 r, Nr 8, poz, 38, z p&l. mt. l oraz-at l(X Kodeksu posępowania administracyjnego l Dz. U, z 2(fi0 r,

Nr98,paz. l07I z późa.zm/.

stwierdzamy, że

Pan Grzegorz Leon OSIOR
magister inłnier

urodzony dnia 11 kwietnia |973r, w Lubartowie

otrąrmał

UPRAWNIENIA Bt]DowLAI\rE

Nr ewidencyiny : LUB/0129|POO&|04

do projektowania bez ogłaniczeń

w specjalności insialicyjnej w zakresic sieci, instalacji i ułądzeń
elektrycatych i elektroenergeĘcznych

UZASADI\IIENIE

oloęgowaKomisjaKwalifikaryjnatłbelskiejokęgowejtzbylrrżynicrórłl.?udovmictwawLublinienapodstawieprotokolóYr
z postępowania t-rm*yi;-ó-o.- pńp.*ao^.óg.ińń,t-ii"h*rłą Nr.l1źffi4 z dnia 30 listorada 20Mr, stwicrdzilą

żr pul Cltząorz lłon oSIoR posiada łymaganeprr"", 
"*yr.aócede i irakt5ftę zawodorł,ą konieczną do u'łskania

uprawnicń budowlanych *'-;ń;r*jrŃ6i i."yri*ł porył*;"v wynik ęzaminu na rrpranmienia hdowlme,

POUCZENIE

od niniejszej deryąii sfuzy odwołanie do kąioivej konisji kwalifikacyjncj p_ols.kiei lzby InĘnielów Budownictwa w warszawią za

pośreilnictwem Lubelskioj 6ń;.i- ńi it łni.rori- ń"ar-"i.ń * LuUńc w rcrminic l 4 rhia od daty jej doręczcnią

Skład Onekejący Okręgowei Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodnicryy OKK

6w
Cżonek

/^

<?
kaeimiez stelmaszozuk

prof. drhab, inżJan Kukielka

otrzymują

li,' P- Grząorz Osior
" Btfuica Bychawska l3t

21-1M Niedżwiada
2, Głóvmy Impcktor

Nadzoru Budowtanego
3. a/a

Horyński

Przewodniczący
Składu OrzeĘiącłgo OKK

0')l

\,.,i,
l],i-

J.-\
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Bt D01,VNlCTWA

zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-B9Q_Y77-684 *

Pan Grzegorz Leon Osior o numerze ewidencyjnym PDK/IE/O285/74

adres zamieszkania ul. Nowosądecka I2/7a,35-505 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2O21,-L1,-01 do 2Oż2,10-3L-

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem e|ektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 202I-70-76 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art.5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.2001 Nr 130 poz.1450) dane w postaci

elektronicznei opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy Ważnego kwalifikowanego certYfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej lzby lnżynierów Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktu.jąc się z biurem wlaŚciwej okręgowej lzby lnŻynierów

BudoWnictWa.









PODKARPACKI WOJEWÓDZKI

Rzeszów, dn. 25.05.2022 r.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zaby,tków

z aiednibą w Frr:rmy§lu

i:9"Ęił!ł,T, t^l"';nP6 E c y zJ A Nr 1 7 o / 22
tel./fax 1'7 853-94-6l, I7 353-9Ą^62

NLiil:'i95^2U-'l L-t7 5
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 c, art. 7 pkt I, art. 89 pkt2, art.92 ust. 6, art. 93 ust.

t oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 lipca 2OO3 t. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami fi.t. Dz.U. z 2021, r. poz,954), Upoważnienia z dnia OLO7.2016 r. Pod-
karpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz § 7 i § 16 Rozpo-
tządzenia Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2Ol8 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 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 z.abytków (Dz.U.
z 2O1,B r. poz. 1609), a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po roz-
patrzeniu wniosku P. Bożeny Jandy - Dyrektora WoJewódzkieJ t MtejskieJ Bibtiotekl
Publicznej w Flzeszowie z dnia 09.05,2022 r. (data wpływu w dniu 09,05.2022 r.|
w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac w zakresie wy-
konania oświetlenia elewacji i zdobień architektonicznych budynku WiMBP przy ul. So-
koła 13 w Rzeszowie, działka nr ewid. B4O l2, obt. 2O7
(wpis do rejestru zabytków nieruchomych decyzją A-1145 z dnia 18.12.1984 r. przepisa-
ną do nowej księgi rejestru województwa podkarpackiego pod nr A-550 zgodnie z infor-
macją urzędową z dnia 07.04,2OII r.|

P o z w a l a m

WoJewódzkteJ t Miejsktej Bibtiotece Publicznet w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul.
Sokoła 13 na prowadzenie prac w zakresie Wykonanla oświetlenia elewacji i zdobień
archltektonicznych budynku WiMBP ptzy al. Sokoła 13 w Rzeszowie, działka nr
ewid. 84Ol2, obt. 2O7 - wg projektu budowlanego, opracowanego przez inż. Macieja
Boguckiego
przy spełnieniu następujących warunków:
I. Zgodnie z opisem instalacja elektryczna w pomieszczeniach prowadzona natynkowo
w korytkach PVC natomiast na elewacji podtynkowo.
2, Wszelkie odstępstwa w trakcie realizacji prac od zatulierdzonego zakresu robót każdo-
razowo wymagają uzgodnieniaw szczególności w przypadku nowoodkrytych w toku pro-
wadzonych prac okoliczności, które należy zgłaszać służbie konserwatorskiej i na bieżąco
r ozstrzy gać w ramach nadzoru konserwatorskie go ; ;

3. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia rnoże 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;

Termin ważności niniejszego pozwolenia do dnia 31 grudnla 2025 t.
Inspektor nadzoru konserwatorskiego - z urzędu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie

u z a s a d n i e n i e
Na wniosek z dnia 09.05.2022 r. użytkownika wieczystego nieruchomości (oświad-

czenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku z dnia 09.05.2022 r.) zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac
w zakresie wykonania oświetlenia elewacji i zdobień architektonicznych budynku WiMBP
przy u|. Sokoła 13 w Rzeszowie, działka nr ewid. 84O l2, obr. 2O7 . W/w inwestycja sta-
nowi uzupełnienie do planowanego montażu pionowego napisu 

"BIBLIOTEKA" 
oraz 1ogo

WiMBP na elewacji zachodniej budynku zgodnie z udzielonym pozwoleniem konserwa-
torskim decyzją nr 84 l 22 z dnia 14 .O3.2O22 r. znak Rz-IRN.S 1 7 4.9 .2O22.KJ, Wcześniej
zostały określone warunki konserwatorskie i wytyczne dotyczące planowanych prac.

KO N 
wąYft frq§ ąP §Tłazz .l<ł



Załącznikiem do wniosku jest projekt budowlany branĘ elektrycznej, opracowany przez
uprawnionego projektanta.

Według wnioskodawcy termin realizacji oświetlenia zostanie połączony z remontem
obiektu i malowaniem tynków elewacji wraz z hallem i klatką schodową, który posiada
aktualne pozwolenie wydane decyzją nr 427l2I z dnia 22.I2.2O2I r. znak Rz-
IRN.5 l42.3I9.2o2I.KJ.

Po spełnieniu warunków powyższe prace nie będą kolidować z 'uuy.m.aganiami ochro-
ny konserwatorskiej, gdyż realizowane będą w obiekcie zabytkowym, który podlega
ścisłej ochronie konserwatorskiej na podstawie indywidualnego wpisu do rejestru zabyt-
ków decyzją nr A-550 z dnia 18. 12. 1984 r.

Przywołanie przepisów art. 6 ust. 1 pkt, c, art.7 pkt, 1, ustawy z dnia23,07,2OO3 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami fi.t. DzU, z 2O2I r. poz. 954) określa zakres
przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami ma zastosowanie, gdyż zezvłolenie dotyczy prac powodują-
cych zmiany w zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A-55O. Powołanie
przepisów art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejże ustawy znajduje podstawę
w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu do rozpoznania niniejszej sprawy, który
uprawnienie swoje przekazał na podstawie Upoważnienia z dnia 01.07.2016 t. Zastępcy
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Rozporządzenie
MKiDN z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac re-
stauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych
i innych działai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeolo-
gicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2OIB r. poz. 1609) określa tryb i sposób wyda-
nia pozwoleń. Art. 104 Kpa powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę.
W zvńaaku z powyższym otzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom - na podstawie art. I27 § 1 i art. 129 § 1

i 2 Kpa - za moim pośrednictwem, odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona rnoże zrzec się prawa do wnie-
sienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej, oświadczenia o zrzeczenĄsi prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze tępowania decyzja s ię ostateczna
i prawomocna.

W załączeniu: projekt Vua.LiC1Z,
Z up

nłatora Zabytków

z
Zast

Podkarpackiego Konsgrwatora Zabytków

QtrzymuJą:
Ć{)WiNłSP w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
Y. vruąd. Marszałkowski Woj. Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

Do wladomoścl:
1. UM Rzeszowa, Wydz. Architektuly, ul. Kopernika 15
2. a/a- Wojewódzki|Jrząd Ochrony Zabytków z siedzibąw Przemyślu - Delegatura

w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza7

Podkarpackiego

t" bny



PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA

TU.416.312.2022.DM
I.dz.10076

Rzeszów, 27 częrwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie:
- art. t04, I07 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U . 202Ir., poz. 735, ze zm.),
- art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 2I marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2lżlr.,poz. 1376,
ze zm.), oraz na podstawie upoważnienia z dnia 14 lipca 202If., ffi ORA.0-0052.20I.202I,
udzielonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa dlaZastępcv Dyrektora Miejskiego ZarząduDróg
w Rzeszowie.

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:
Wojewódzkq i Miejskq Bibliotekę Publicznq w Rzeszowie, uL Sokoła 13,35-010 Rzeszów

zezwalam

Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów, na:

lokalizację w pasie drogowym ul. Sokoła - dz. nr 833lI obręb 207 w Rzeszowie oświetlenia
elewacji - czterech punktów świetlnych na istniejącej elewacji budynku, wg kopii mapy zasadniczej
stanowiącej załącznik graftczny do decyzji.

1. Realizacja decyzji możenastąpić na następujących warunkach:
1) prace należy prowadzió w sposób nie naruszający infrastruktury drogowej,
2) oświetlenie należy zawiesić na odpowiedniej wysokości,
3) zagospodarowanie pasa drogowego ww. ulicy doprowadzić do stanu, jaki był przed

wykonaniem robót na całej długości i szerokości prowadzonych prac

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Strona zobowiązana jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowę J"Ę dokonania_ zgłoszenia vqmlaru wy_konania_ robót
niewymagających pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Urzędu Miasta
Rzeszowa, zgodnie z przepisami ustawy z dnta 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2019 r. poz. 1186); obowiązek uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia nie dotyczy
wykonywantaprzyłącza w trybie określonym w art. 29aPrawa budowlanego,

2) uzyskania zenło|enia zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Rzeszowa na zajęcie pasa
drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia ww. urządzenia - art. 40
ust. 1 cyt. wyżej ustawy o drogach publicznych.

Jednocześnie informui e. że:
Niniejsza decyzja daje wnioskodawcy prawo dysponowania na cele budowlane
nieruchomością, na której znajduje się droga publicznao w zakresie niezbędnym
do wykonania projektowanych urządzeń. Oznacza to, że dysponując niniejszą decyzją,

1)



adresat decyzji może złoĘć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.
teren po wykonanych robotach pas drogowy i tereny poza pasem drogowym
(dotyczy terenów będących w zarządzie Gminy Miasto Rzeszów) na całej szerokości
i długości zniszczenia, musi zostac doprowadzony do stanu technicznego, jaki był przed
rozpoczęciem robót,
po wykonanych robotach, należy zgłosić odbiór zajętego pasa drogowego
do Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, z równoczesnym przedłożeniem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego uzbrojenia i wyników badań laboratoryjnych stwierdzających
zgodność wykonanej zasypki z warunkami ww. normy,
istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia I7 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograftczne (Dz. U. 2020r. poz. 2]6.) oTaz rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. tT 45,poz.454, zpożn, zm.).
jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożeniaurządzenia lub obiektu, o
którym mowa w ust. 3, ustawy o drogach publicznych koszt tego przełożenia ponosi jego

właściciel w terminach umozliwiających przystąpienie do budowy, przebudowy
lub remontu drogi w zaplanowanym czasie.

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzj| Odwołanie
należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa I,35-064 Rzeszów.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona możę zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzęczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przęz ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. I27aKPlł).
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