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Dotvczv:

zaleceń konsenłatorskich odnośnie wymiany instalacji elektrycznej w Pawilonie X Cytadeli Warszawskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2010 r. (data wpływu: 19 lutego 2010
r.), w sprawie wymiany instalacji elektrycznej Pawilonie X Cytadeli Warszawskiej,
Stołeczny Konserwator Zabytkow, działĄąc na podstawie art..27 ustawy z dnia 23 lipca
2003 o ochronie zabytków iopiece nad zabytkami (Dz. Nr 162, poz. 1568 z pÓżn' zm'),
ustala następujące zalecen ia konserwatorskie
1 . Przedmiotowy budynek pienruotnie pełniłfunkcje magazynowe,lecz z
czasem został zamieniony na więzienie dla więŹniów politycznych, a w tym
wysyłanych na katorgę na Syberię oraz dla skazanych na śmierĆ.Po wycofaniu
się Rosjan w 1915 r. niemieckie władze okupacyjne urządziły w tym pawilonie
szpital wojskowy. W okresie międzywojennym początkowo ulokowano w
pawi lon ie m ieszkan a żołniezyzawodowych ga rn izon u stacjon ującego w
Cytadeli, póŹniej znalazło w nim swe pomieszczenia muzeum. Po drugiej wojnie
światowej do ok. 1960 r. był uzytkowany przez Wojsko Polskie, a następnie
przeprowadzono w nim remont wrazz adaptacją na potrzeby otwieranego z
okaĄi setnej rocznicy Powstania Styczniowego (1963 r.) Muzeum X Pawilonu' W
trakcie tego remontu min. wprowadzono okna skrzynkowe, jednak o podziałach,
rozniących się od podziałow okien, znanych ze zdjęć z czasow okupacji
niemieckiej w l. 1915 - 1918 oraz okresu międzywojennego. obecnie w
Pawilonie X znajdują się mieszkania sale wystawiennicze pomieszczenia
magazynowe oraz pomieszczenia biurowe, częśćpomieszczeń, obecnie nie
uzytkowanych przystosowana jest do funkcji mieszkalnej. Pawilon wpisany jest
do rejestru zabytkow 1. lipca 1965 r. pod nr N5911 oraz N5912 jako fragment
zespołu umocnień Cytadeli.
2. Planowana wymiana instalacji elektrycznej ma poprawiÓ warunki
uzytkowania obiektu, zapobiec ewentualnym zwarciom, umozliwiÓ połączenie
większej ilościodbiorników i dostosowaÓ instalację do współczesnych norm.
3. Zdaniem Stołecznego Konserwatora Zabytków, biorąc pod uwagę długi okres
eksploatowania obecnej instalacji, wprowadzanie nie udokumentowanych zmian
w przeszłościoraz trudne warunki uzytkowania (pzeciĘanie, wysoka
wilgotność,itp.) wymiana instalacji elektrycznejjest dopuszczalna i niezbędna.
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