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DEcYzJA NrZA{ ntn
Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 lutego 2010 (data wpływu: 09 lutego
2010 r.), Pani Hanny Jung - Migdalskiej (adres w aktach sprawy), reprezentującej
Muzeum NiepodległościAteja, Solidarności 62, 00 - 240 Warszawa w sprawie
pozwolenia na prowadzenie prac konsenłatorskich polegających na remoncie
elewacji oraz wymianie stolarki okiennej w Pawilonie X Cytadeli Warszawskiej

chronionym na podstawie wpisu do rejestru zabytkÓw pod nr 59/1na mocy decyzji z
dnia 1 lipca 1965.r', zlokalizawanym na działce ewidencyjnej nr 1, obręb.7 .a1 - 17,
na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji, w budynku wpisanym do
rejestru zabytków pod nr 5911 na mocy decyzjizdnia 1 lipca 1965 r., -działającna
podstawie art' 36 ust. 1 pkt. 1 i ań. 96 ust. 2, usiawy z dnia 23 lipca 2003 ioku o
ochronie zabytków iopiece nad zabytkami (Dz. U' nr 162 poz' 1568 ze zm.),
porozumienia z dnia 1 czenruca 2AAS roku w sprawie powierzenia miastu
stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych Spraw z zakresu właściwości
Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez WojeWódzkiego Konserwatora
Zabytków, zawańego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym
Warszawą (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 138 poz' 4314) oraz aneksu nr 1 do porozumienia
zdnia 01.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 156, poz. 6149) i nr 3 z dnia 31 .12.2007 r.
(Dz.Urz. Woj. Maz. nr269, po2.9331),art. 104 ustawy zdnia14czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2aa0 r. nr gB,
po2.1071, ze zm.),

orzekam:

1. pozwolic Muzeum Niepodległościw Warszawie na przeprowadzenie w X
Pawilonie następujących prac Wg dokumentacji zatytułowanej: ,,Projekt
remontu elewacji X Pawilonu wraz z projektem wymiany stolarki okiennej
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Trojaka" z lutego 2010 r., autorstwa
Hanny Jung - Migdalskiej, Katarzyny Bromirskiej, Radosława Krzemińskiego,
Anity Kaproń i Janusza Kapronia,- wymienionego na wstępie projektu:
- konserwację elewacji Pawilonu X CytadeliWarszawskiej wraz z częściowym
usunięciem istn iejących odparzonych tynków, scalenie kolorystyczne
starych i nowych powłok tynkarskich;
- wymianę zniszczonej sto|arki okiennej na nową, poMarzającąrozwiązania
stolarki pierwotnej;
demontaŹ vńórnie zamontowanych zbędnych elementów jak kable,
wsporniki metalowe, haki, trzpienie.
Kierownik robót budowlanych zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
Kierownik powinien posiadać uprawnienia wynikające z przepisu $ B ust. 1
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia g czenruca 2aa4 r., w sprawie
prowadzenia prac konsenruatorskich, restauratorskich, robót budowlanych,

_

2.

