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39 I 2010

Na podstawie art. 28, art.33 ust. 1, art.34 ust. 4 i art.36 oraz 82 ust. 2 ustawy
zdnia 7lipca1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U.22006 r. Nr 156, poz. 11182
poŹn. zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz' U' z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm') oraz ań. 92 ust. 1
pkt, 2 ustawy z dnia 5 czenruca 1998r. o samorządzie powiatovyym (tj. Dz. U. z2001 r.
Nr 142 poz. 1592 ze zm') w zutiązku z arL. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.
o ustĘu miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 4'l poz. 361 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę żożonego w dniu 07.08'2009r.;
zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych
inwestorowi, którym jest Muzeum Niepodległościz siedzibą przy Al'Solidarności
62 w Warszawie, w zakresie remontu dachu X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
położonego przy ul.Skazańców 25 w Warszawie, na działkach ewidencyjnych

nr 2 z obrębu
budowlanego)

7-01-17 i

nr

15/1, 23 i 24 z obrębu 7-01-18, (kategoria lX wg Prawa

według projektu budowlanego z grudnia 2005r' aktualizowanego W czerwcu 2009r'
stanowiącego integralną częśó niniejszej decyzji, którego autorami są:
- mgr inz. bud. Ewa Sowa-Mroz posiadająca uprawnienia budowlane nr ew. St24190 projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisana na listę
członków samorządu zawodowego pod numerem MAzlBol 1 155104;
- sprawdzającym - mgr inz. bud. Piotr Szczepański posiadający uprawnienia budowlane nr eW' St-535/84 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na listę członków samorządu zawodowego pod
numerem MAZ/BO/0898102;
zzachowaniem następujących warunkÓw zgodnie z ań.36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy Prawo budowlane:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
- przy wykonywaniu robót zastosować się do warunków zawartych w umowach,
uzgodnieniach i opiniach dotyczących przedmiotowej inwestycji;
2) czas uzytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
3) terminy rozbiÓrki:
a) istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania:-;
b) tymczasowych obiektów budowlanych :-----_
4) szczegołowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
a) zapewniÓ objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane odpowied n iej specjalności,
b) ustanowiÓ inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie $ 2 ust.1 pkt 2
Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 19 listopad a 2001r. w sprawie
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizaĄi jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru budowlanego (Dz.U. 22001r. Nr 138 po2.1554
ze zm.)
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