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DECYZJA

Nr

267 I 2010

Na podstawie art. 28, ań' 33 ust. 1, art.34 ust. 4 i art' 36 oraz 82 ust' 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U'z2006 r. Nr 156, poz. 1118zpoŹn. zmianami) iań. 104 ustawyz
dnia 14czerwca '1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj' Dz. U'z2000 r. Nr98, poz.
1071 ze zm.) orazart.92 ust. 1 pkt. 2 ustawy zdnia 5 czerulca 1998r. o samoządzie powiatowym (tj.
Dz. U. z2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm') w zttiązku z art' 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowązłoŻonego w dniu 02'11'2o10r.,

zatwierd zam projekt bu d owla ny
i udzielam pozwolenia na budowę oraz Wykonanie robót budowlanych
inwestorowi, ktorym jest Muzeum Niepodległościz siedzibą przy Al.Solidarności 62 w
Warszawie, dla inwestycji polegającej na remoncie instalacji elektrycznej Pawilonu X i
Pawilonu Xl Gytadeli Warszawskiej położonych przy ul.Skazańcow 25 w Warszawie,
na działkach ewidencyjnych nr 2 z obrębu 7-01-17 i nr 15/1,23 i24 z obrębu 7-0178, (kategoria lXwg Prawa budowlanego),
według projektu budowlanego z mĄa 2010r., stanowiącego integra|ną częśÓ niniejszej decyzji,
którego autorem jest:
- mgr inz. Rafał Wasiak posiadający uprawnienia budowlane nr ew. MAZIO1s8/PooEl04 do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na listę członków samorządu
zawodowego pod numerem MAZllEl 1258104;
- sprawdzającyn - mgr inz. Radosław Jędrzejczak posiadający uprawnienia budowlane nr eW.
MAZ|0157lPooEl)4 do projektowania bez ograniczeń w specjalnoŚci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na listę członków
samo rząd u zawodowego pod n u merem MAzl lEl 1 260 l 0 4,

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z

art. 36 ust. 1

budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu

oraz art' 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo

budowy i prowadzenia robót budowlanych:
przy
zastosować
się
do
warunków zawartych umowach, uzgodnieniach i
wykonywaniu robót
opiniach dotyczących przedmiotowej inwestycji;
2) czas uŻytkowa n a tym czasowych o bie któw bu d owla nych ------3) terminy rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych
b) tymczasowych obiektÓw budowlanych :-----4) szczegołowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
a) zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalności,
i
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