PREZYDENT
Miasta Stołecznego Warszawa
Stołeczny Konserwator Zabytków
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rozpatrzeniu wniosku Muzeum Niepodległości,Aleja Solidarności' 0a _ 240
Warszawa z dnia 22.06.2010 r., (data wpływu: 25'a6.2ua r.) w sprawie wydania pozwolenia
na wymianę kabli oraz osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach wewnętrznych Pawilonu
X i Fawilonu Xl Cytadeli Warszawskiej, wchodzących w skład Muzeum X Pawilonu,
chronionego na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 59/1na mocy decyzji z dnia 1
_
_
lipca 1965 r., zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1, obręb 7 01 17, na podstawie
d'ołączonej do wniosku dokumentacji, - działając na podstawie ań. 36 ust. 1 pkt. 1 i ań. 96
ust.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz' U'
nr 162 poz' 1568 ze zm.), $ 5 ust. '1 i 10 oraz $ 8 ust. 1 rozparządzenia Ministra Kultury z
dnia 9 czerwca 2OO4 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych' badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działan
ppry zabl1tku wpisanym do rejestru zabytków o9z p.a!9ń.archeologicznych i poszukiwań
iub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz.1579) porozumienia z
Lrłtycn
onii t czepca 2oo5 roku W sprawie powiezenia miastu stołecznemu Warszawie
Wojewody Mazowieckiego,
prowadzenia niektÓrych spraw z zakresu właściwości
Zabytków,
zawartego pomiędzy
Konserwatora
przez
Woiewódzkiego
realizowanych
(Dz.
Woj.
Maz. nr 138 poz'
Urz'
Warg1ayvą
stołecznym
a
miastem
Mazowieckim
Wojewodą
(Dz.
r.
Woj.
Maz. nr 156,
Uz.
01.06.2006
porozumienia
z
dnia
1
43i4) oraz aneksu nr do
po2.9331),
269,
i
nr
6 z dnia '15
Maz.
nr
(Dz.
Woj.
r.
Uz.
poz. 6149), nr 3 z dnia 31 .12.2007
postępowania
1960
r.
Kodeks
czerwca
14
z
dnia
iipca 2010 r. oraz ań. 105 ustawy
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1A71, ze zm.),
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orzekam:
pozwolić Muzeum Niepodległości na wymianę kabli oraz osprzętu elektrycznego w
pomieszczeniach wewnętznych Pawilonu X i Pawilonu Xl Cytadeli na podstawie
dokumentacji projektowej zatytułowanej: Projekt techniczny. Remont instalacji
elektrycznej. Pawilon X i Xl C$adeli warszawskiej'', autorstwa Rafała Wasiaka z
maja 2010 r.
pzewidywany termin rozpoczęcia prac: 2 listopada 2010 r.' przewidywany termin
zakończenia prac: 30 listopada 2a11 r.
Wykonawca robÓt budowlanych zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
Kierownik robót powinien posiadaó uprcwnienia vłynikające z przepisu $ 8 ust. 1
Rozpoządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2a04 r., w sprawie
prowadzenia prac konsenruatorskich, restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŻe innych działan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków orazbadań archeologicznych i
poszukiwań ukrytych lub pozuconych zabytkÓw ruchomych (Dz' U. Nr 150,
poz.1 579);

niezwłocznego zawiadomienia Stołecznego Konserwatora
Zabytków o wszelkich zagroŻeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w

4. określiÓ warunek

trakcie prowadzenia robót budowlanych.
lub zmienione w razie ujawnienia, po jego
wydaniu nowych okoliczności, które mogą miec wpływ na zakres prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań lub poszukiwań.

5. Pozwolenie może byĆ cofnięte

Uzasadnienie:
Wniosek Muzeum Niepodległościdotyczy przeprowadzenia wymiany kabli oraz
ospzętu elektrycznego w pomieszczeniach wewnetęfptfirf'fiEtÓnŁnemq'}| Cytadeli
'O4t> 1
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