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Warszawa, dnia 20.07.2010 r.

DECYZJANR 700/10

w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytkow

Na podstawie przepisow art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 3 i 4, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003r. Nr 162, poz. 1568 - z poz. zm. ), w trybie
art. 104 KPA (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 - z p6z. zm.), w wyniku post?powania
administracyjnego przeprowadzonego z urzedu w zwiazku z wnioskiem Stowarzyszenia Zespoto
Opiekunow Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK"

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytk6w w Warszawie
orzeka:

1. Wpisac do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego

zespot budowlany (kamienica frontowa wraz z oficynami i stajnia.-wozownia^ zamykajaca, ostatnie
podworze), wzniesiony w latach 1899-1902, potozony w Warszawie przy ul. Targowej 14, dzielnica
Praga Potudnie, powiat warszawski, wraz z terenem posesji

• Niniejszym wpisem obejmuje si? budynek potozony na terenie dzialki ew. o nr 2 z obr?bu 3-02-01
(KW Nr 00193-78), oznaczony linia^ w kolorze czerwonym. Obszar posesji oznaczono kolorem
zielonym, odpowiada on obszarowi ww. dzialki ew.

• Zatacznik graficzny do niniejszej decyzji stanowi jej integralna^ czesc.

Uzasadnienie

Pismem z dn. 10.06.2010 r. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow wszczaj z urzedu,
w zwiazku z wnioskiem Stowarzyszenia Zespotu Opiekun6w Dziedzictwa Kulturowego Warszawy „ZOK",
post^powanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytkow nieruchomych ww. zespoto
budowlanego. Dn. 28.06.2010 r. odbyty si? ogledziny przedmiotowej nieruchomosci. Zespot budowlany
figuruje w wojewodzkiej ewidencji zabytkow (karta ewidencyjna wykonana w 2009 r.)

Teren pod kamienic? nabyt w 1897 r. Wtadystaw Karszko-Siedlewski, znany w Warszawie producent
wodek. Do budowy kamienicy przystapiono w 1899 r., budow? ukoriczono w 1902 r. W tym samym roku
nieruchomosc wydzielono z posesji nr 229 i nadano jej nowy numer hipoteczny: Praga 1216. Wizerunek
kamienicy utrwalony zostaJ na pocztowce pochodzacej z 1915 r. przedstawiajacej wymarsz wojsk
rosyjskich z Warszawy. W maju 1920 r. kamienic? sprzedano Bankowi Towarzystw Spotozielczych. W
latach 1920-1927 w czesci kamienicy dziateta bursa dla gimnazjalistow spoza Warszawy. W 1940 r.
budynek zakupila Spotka Zjednoczone Browary Warszawskie Haberbusch i Schiele S.A., dwa lata pozniej
kamienica przeszto w r?ce barona Stanistawa Ruziczka de. Rosenwerth. Kamienica nie ulegte
powazniejszym zniszczeniom podczas II Wojny Swiatowej. W 1950 r. nieruchomosc przeszto na rzecz
skarbu paiistwa. Obecnie kamienica jest w catosci wtasnoscia^ Miasta Stotecznego Warszawy.

Nieruchomosc posiada ukted czteropodwbrzowy, komunikacje miedzy dziedzihcami zapewniaja^ cztery
bramy przejazdowe usytuowane w osiach srodkowych elewacji. Wszystkie budynki podpiwniczone,
nakryte dwuspadowymi dachami. Bryte kamienicy wokot pierwszego i drugiego podworza
czterokondygnacyjna, dalej obnizona do jednego piefra. Ostatnie podworze zamyka jednokondygnacyjny
budynek stajni-wozowni przykryty dachem pulpitowym. Budynki zaopatrzone w dziewiec klatek



schodowych. Elewacja frontowa piemastoosiowa, czterokondygnacyjna z regularnym symetrycznym
uktedem okien oraz balkonami z zeliwna^ balustrade w osi sz6stej i dziesiatej pierwszego i drugiego pietra,
pozbawiona oryginalnej dekoracji architektonicznej (widoczne resztki boniowania). W przyziemiu znajduja^

si? witryny lokali ustugowych. Elewacje dziedziricow wewn?trznych dekorowane profilowanymi gzymsami
oddzielajacymi poszczegolne kondygnacje oraz ryzalitami. Ryzality klatek schodowych z podci?tymi
narozami oraz zamkni?te okrajgtymi okienkami ostatnich kondygnacji. Wokol wszystkich budynkow

zachowany profilowany drewniany gzyms koronujacy dekorowany kroksztynami z blachy cynkowej. W
podw6rzach zachowane balkony z zeliwnymi balustradami i dekoracyjnymi wspornikami, w bramach
odboje zeliwne. Nad bramami podworzy tylnych zachowane klucze z dekoracji figuraln^ w postaci
maszkaronow (w jednym z nich pozostatosci po oswietleniu gazowym). Uktad wi?kszosci mieszkah
zmieniony wtornymi sciankami dziatowymi, zachowany oryginalny uktod i wystrbj klatek schodowych.
Wszystkie schody drewniane. Na klatkach schodowych cz?sci czterokondygnacyjnej zeliwne balustrady
schod6w, w cz?sci tylnej kamienicy drewniane. Zachowana w duzej ilosci stolarka okienna i drzwiowa w
zroznicowanej konstrukcji i formach. Tynki w ztym stanie, miejscami uszkodzone i zawilgocone. Gzyms
wymaga konserwacji i zabezpieczenia.

Przedmiotowa kamienica jest na terenie Warszawy rzadkim przyktadem budynku mieszkalnego o
uktadzie czteropodworzowym. Wart podkreslenia jest fakt, iz zag?szczeniu zabudowy parceli nie

towarzyszy tak charakterystyczny w podobnych rozwiazaniach przestrzennych spadek komfortu zycia
mieszkaricow; wewn?trzne dziedzince sa_ na tyle duze, iz umozliwiaja^ dostateczny doptyw swiatte
stonecznego do wszystkich mieszkah, natomiast obnizenie zabudowy w tylnej cz?sci dziaiki racjonalizuje
g?stosc zaludnienia w catym zespole. Wn?trza podworzowe kamienicy sa^ w skali dzielnicy i miasta
wyjqtkowym reliktem dawnej zabudowy przemawiajacym wartoscia^ nie tylko indywidualnych rozwiazari
architektonicznych, ale rowniez wysokim poziomem autentyzmu substancji zabytkowej. Zastosowanie
drewnianego gzymsu z blaszanymi kroksztynami jest rozwiazaniem w skali miasta unikatowym, natomiast
jego stan zachowania dowodzi wysokiego poziomu wykonawstwa. Kamienica przy swoich imponujacych
gabarytach posiada zachowany w duzym stopniu wystoj klatek schodowych, stolark? okiennaj drzwiowa^,
co w konsekwencji daje ogromn^ liczb? reliktow dziewi?tnastowiecznego rzemiosia budowlanego.
Przedmiotowa kamienica juz na poczajku XX w. stanowita obiekt w skali warszawskiej Pragi o wysokiej
wartosci architektonicznej, jest ponadto dokumentem z wczesnej fazy rozwoju wielkomiejskiej zabudowy
czynszowej tej czesci dzielnicy. Wziawszy pod uwag? wszystkie wyzej wymienione fakty stwierdzic
nalezy, iz caty zesp6f budowlany posiada ogromna^ wartosc artystyczna^ oraz naukowa, stanowiac na
terenie miasta i dzielnicy obiekt pod kazdym wzgl?dem wyjajtkowy i wart kompleksowej ochrony.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku nr
162, poz. 1568 z poz. zm.) do rejestru wpisuje si? zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej
przez wojewodzkiego konserwatora zabytkow, z urz?du badz na wniosek wtasciciela zabytku
nieruchomego, lub uzytkownika wieczystego gruntu, na ktorym znajduje si? zabytek nieruchomy.
Definicja legalna zawarta w art. 3 pkt.1 ustawy z dnia 32 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami okresla, iz zabytek nieruchomy to nieruchomosc, jej cz?sc lub zespoJ nieruchomosci. Wobec
powyzszego w zwiazku z zasada^ prawa cywilnego wyrazona^ w art. 46 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93 - z p6zn. zm.) - mowiaca^ iz nieruchomosciami sa^ cz?sci powierzchni ziemskiej
stanowiace odr?bny przedmiot wlasnosci (grunt) jak rowniez budynki trwale z gruntem zwiazane lub
cz?sci takich budynkow, jezeli na mocy przepisow szczeg6lnych stanowia^ odr?bny od gruntu przedmiot
wlasnosci - wynika, iz ochrony prawna^ na mocy decyzji o wpisie do rejestru zabytkow, obj?ty jest obiekt
wraz z gruntem w granicach jego fundamentowania.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 litera c w/w ustawy ochronie i opiece podlegaja^, bez wzgl?du na stan
zachowania, zabytki nieruchome b?dace dzietami architektury i budownictwa. Z uwagi na zachowane
wartosci artystyczne oraz naukowe zespot budowlany zlokalizowany przy ul. Targowej 14 w Warszawie
odpowiada definicji legalnej zabytku zawartej w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, zostaje wpisany niniejsza^ decyzji do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa
mazowieckiego i podlega, wraz z terenem posesji, ochronie prawnej.



Od decyzji ninie,
Kultury i D.

zgodnie z

UWj

ystuguje stronom, na podstawie art. 127 KPA, odwoianie do Ministra
dowego, ktore nalezy ziozyc za posrednictwem tutejszego urzedu

tylfaterminie 14 dni oddoreczenia przedmiotowej decyzji.

RU ZABYTKOW JEST NADAWANY PO UPRAWOMOCNIENIU SIE
NINIEJESZEJ DECYZJI.
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Otrzymuia:

1. Prezydent m. st. Warszawy za posrednictwem Biura Gospodarki Nieruchomosciami,
PI. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa

2. WUOZa/a(M.D.)

Do wiadomosci:

1. Stowarzyszenie Zespot Opiekunow Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK",
ul. Grojecka 79A m 11, 02-094 Warszawa

ZBiuro Stotecznego Konserwatora Zabytk6w, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa
^3?)<rajowy Osrodek Badart iDokumentacji Zabytkow, ul. Szwolezerow 9, 00-464 Warszawa

4. Urzad Dzielnicy Praga-Potodnie m. st. Warszawy x 2 (WAB, WGN), ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa

INFO tel. 0-22 828 58 05 w. 49 FAX 826 37 08
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•AZOWECKI WOJEWODZKI KONSCRWATOR

ZABYTKOW W WARSZAWIE
ul.Jasna 10. 00-013 WariliWi

tel.022/826-57-52,022/828.g|=8l
022/826-37-30,fax 022/626-87=Q§

Zatacznik nr 1

Zatacznik do decyzji MWKZ 700/10 z dnia 20.07.2010 r. wpisujacej do rejestru zabytkow:
zespot budowlany (kamienica frontowa wraz z oficynami i stajnia^-wozownia. zamykajaca
ostatnie podworze), wzniesiony w latach 1899-1902, potozony w Warszawie przy
ul. Targowej 14, dzielnica Praga Potudnie, powiat warszawski, wraz z terenem posesji

] zespot budowlany wpisany do rejestru zabytkow

l/x/^/l teren posesji wpisany do rejestru zabytkow



M*
MAZOWIECKI

WOJEW6DZKI
KONSERWATOR

ZABYTK6W

WD. 4164-61/1/10

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie
ul. Jasna 10. 00-013 Warszawa
tel. (+48) 22 826 57 52, fax (+48) 22 826 37 08
www.mwkz.pl

ZAWIADOMIENIE

Warszawa, dnia 13.09.2010 r.

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Warszawie informuje, ze zabytek:

zespot budowlany (kamienica frontowa wraz z oficynami i stajnia. - wozownia. zamykajaca,

ostatnie podworze), wzniesiony w latach 1899-1902, potozony w Warszawie przy

ul. Targowej 14, dzielnica Praga Potudnie, powiat warszawski, wraz z terenem otoczenia

objety ostateczna. decyzja, MWKZ nr 700/2010 z dnia 20.07.2010 r. w sprawie wpisania zabytku

do rejestru zabytkow zostat wpisany do ksiegi rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa

mazowieckiego pod nr A - 970 tegoz rejestru.
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Otrzymuia:

1. Prezydent m. st. Warszawy za posrednictwem: Biuro Gospodarki Nieruchomosciami, PL Starynkiewicza 7/9, 02-015
Warszawa .

2. WUOZ a/a (KZ)
Do wiadomosci:

1. Stowarszyszenie Zespol Opiekunow Kulturowego Dziedzictwa Warszawy "ZOK", ul. Grojecka 79A m 11, 02-094
Warszawa

2. 2x Urzad m. st. Warszawy w dzielnicy Praga Potudnie-WAB, WGN, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
3. Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkow, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa

(jl KOBiDZ, ul. Szwolezerow 9, 00-464 Warszawa
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