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Po rozpatrzeniu wniosku Muzeum NiepodległościAleja, Solidarności 62, 00 240Warszawaz dnia 31 grudnia 2009 (data wpływu: 31 grudnia 2009 r.), w sprawie
pozwolenia na prowadzenie prac konsenłvatorskich wraz z towarzyszącymi pracami
budowlanymi przy Pawilonie Xl Cytadeli chronionym na podstawie wpisu do Ęestru
zabytkow pod nr 59/1na mocy decyzji z dnia 1 lipca '1965 r., zlokalizowanym na
działce ewidencyjnej nr 1, obręb 7 _ 01 - 17, na podstawie dołączonej do wniosku
dokumentacji, w budynku wpisanym do rejestru zabytkow pod nr 59/1 na mocy
decyĄizdnia 1 lipca 1965 r., -działĄąc na podstawie art.36 ust. 1 pkt. 1 iań' 96

ust. 2, ustawy z dnia 23 }ipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 162 poz. 1568 ze zm.), porozumienia z dnia 1 czervvca 2005 roku w
sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw
z zakresu właściwościWojewody Mazowieckiego, realizowanych przez
Wojewodzkiego Konsenruatora Zabylków, zawańego pomiędzy Wojewodą
Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą (Dz. Urz. Woj. Maz' nr 138 poz4314) oraz aneksu nr I do porozumienia z dnia 01.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr
156, poz. 6149) i nr 3 z dnia 31.12.2a07 r. (Dz. Uz. woj. Maz. nr 269, poz, 9331),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z20OA r. nr 98, poz1A71, ze zm.),

orzekam:

1. pozwqlić Muzeum Niepodległościw Warszawie na przeprowadzenie w Xl
Pawilonie następujących prac Wg dokumentacji zatytułowanej: ,,Projekt

2'

remontu elewacji wraz z projektem wymiany stolarki okiennej '11 Pawilonu
CytadeliWarszawskiej, ul. Skazańców 25" z grudnia 2009 r., autorstwa Hanny
Jung - Migdalskiej, Katarzyny Bromirskiej, Radosława Krzemińskiego, Anity
Kaproń iJanusza Kapronia,- vqymienionego na wstępie projektu:
- konsenłvację elewacji Pawilonu Xl CytadeliWarszawskiej wraz z częściowym
usunięciem istniejących odpazonych tynkóW, oczyszczenie z powłok
tynkarskich kamiennych cokołÓw i ich konsenłlacją, scalenie kolorystyczne
starych i nowych powłok tynkarskich;
- zamurowanie dwóch wtórnie przebitych okien usytuowanych po obu stronach
drzwi wejściowych w elewacji południowej budynku;
- wymianę zniszczonej stolarki okiennej na nową, poMarzającąrozwiązania
stolarki pienruotnej;
- demontaz wtórnie zamontowanych zbędnych elementów jak kable,
wsporniki metalowe, haki, trzpienie.
Kierownik robót budowlanych zostanie wyłonion}, w drodze przetargu'
Kierownik powinien posiadać uprawnienia wynikające z pzepisu $ 8 ust' 1
Rozpoządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czenłvca 2004 r', w

sprawie

.

