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Po rozpatrzeniu wniosku Muzeum NiepodległościAleja, Solidarności 62, 00 240 Warszawa reprezentowanego przez Panią Hannę Jung Migdalską (adres w
aktach sprawy), z dnia 28.12'20a6 (data wpływu jw.), w sprawie pozwolenia na
prowadzenie prac konserwatorskich wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi
przY Bramie Bielańskiej C$adeli Warszawskiej, zlokalizowanym na działce

ewidencyjnej nr 1, obręb 7 _ a1

-

17, następującej dokumentacji:

1. ,,Projekt remontu elewacji Bramy Bielańskiej wruz z projektem izolacji
przeciwwilgociowej Cytadela Warszawska ul. Czljna", grudzień 2006'' autorstwa
arch. Hanny Jung - Migdalskiej, arch' Heleny Dzieduszyckiej, inŹ. Janusza
Przychodzkiego, techn. Anity Kaproń iJanusza Kapronia,
- w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 59/1 na mocy decyĄi z
dnia 1 lipca 1965 r., _ działa)ąc na podstawie art' 36 ust. 1 pkt. 1 iań. 96 ust. 2,
ustawy z dnia 23lipca 2003 roku o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami (Dz. U.
nr 162 poz. 1568 ze zm.), porozumienia z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie
powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z
Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez
zakresu właściwości
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą
Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 13B poz'
4314) oraz aneksu do porozumienia z dnia 01.06.2006 r., ań' 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz' U. z
2000 r. nr 98, po2.1071, ze zm.),
orzekam:
pozwolic
Muzeum
Niepodległości
w Warszawie na realizaĄę prac remontowo
1.
- konserwatorskich w oparciu o wymieniony na wstępie projekt.
2. przewidywany termin rozpoczęcia prac. 15 sierpnia 2009 r.,
przewidywanytermin zakończenia prac: 31 pażdziernika 2010 r.,
3. niniejsze pozwolenie moze być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia,
po jego wydaniu nowych okoliczności,które mogą mieć wpływ na zakres
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót,

Uzasadnienie
Wniosek inwestora dotyczy Bramy Bielańskiej, obiektu zabytkowego
wchodzącego W skład zespołu Cytadeli Warszawsklej, chronionego na podstawie
wpisu do rejestru zabytków pod nr 59/1na mocy decyzji z dnia 1 lipca 1965 r.' a
zatem stosownie do ań' 36
ustawy araz w/w porozumienia Stołeczny
Konsenruator ZabytkÓw jest uprawniony do wydania pozwolenia na powyzszą

