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ĄM odpowiedzi na pismo DGK-D-VIĘPFJ727Ż.1:'0]8-07'.7óń."8 marca 2al7 r., data

wpływu 10 marca 20|7 r.. z złączon4 interpelacj4 dotycząc4 nieruchomości przy ul'
Stanisława Augusta (odnośnie do zapytanta z pkt 3) wyjaśniam, ze częśc dz. ew. nr 46110 i
5413 z obrębu 3-05-3I oraz całość działki ew. nr 5212 z obrębu 3-05-31 znajduje się w
granicach terenu wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1545- A decyzją z dnja
21.06.1993 r. (z treŚci decyzji ,.Teren z zie|enią parkow4 i układem wodnynr ograniczony
ulicą: Stanisława Augusta, osiedlem mieszkaniowym od strony wsch., ulicą Waszyngtona,
Parkiem Skaryszewskim''. Działka eW. nr 54l5 z obrębu 3-05-31 znajduje się poza granicami
terenu wpisanego do rejestru zabytków.

odnośnie do procedury wykreślenia z rejestru zabytków informuj ę, Że zgodnie z art.8
ustawy o ochronię zabytków i opiece nad zabytkami (ustawaz dnia23 |ipca 2003 r., tekst
jedncllity: Dz.U. z2014 r. poz, 1446) ',Rejestr zabytków (...) dla zabytków znajduj4cych się
na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwatar zabytków,,. Zatęm księgę rejestru
zabytków dla m.st. Warszawa prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Skreślenia z rejestru zabytkow dokonuje się na podstawie decyzji ministra właściwego do
spraw kultury i dziedzictwa narodowego' w myśl art. 13 wspomnianej wyżej ustawy. Z
re.iestru zabytków moŻe zostac skreślony zabytek, który uległ zniszczeniu w stopniu
powodu.jącym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo którego
wańośc będqca podstawą prawnQ wydania decyzji o wpisie do rejestru nie zostaŁa
potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych. Postępowanie w sprawie skreślenia zabytku
z rejestru wszczyna się z urzędu b4dź na wniosek właścicie|a. zabytku lub użlkownika
wicczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Na chwilę obecną, Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków nie posiada iadnych informacji ani na temat
ewentualnego wniosku o skreślenie z rejestru zabfików, ani o toczącym się w tej sprawie
postępowaniu. Zwracam natomiast uwagę' ze więcej informacji dotyczących rejestru
zabytków posiada organ prowadzqcy rejestr zabytków (Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków' ul. Non,.y Swiat |8120, 00-373 Warszawa, te|. 22 44-30-400, ę-
mail: info@mwkz.pl). Informuję ponadto, ie Stołeczny Konserwator Zabytków jako organ
nie nta żadnej formalnej możliwości zablokowania ewentualnego wykreśleni ategoŻ obszaru z
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