b)

ustanowió inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie 2 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia
$
Ministra lnfrastruktury z dnia 19 listopada 2OO1r. w sprawie rodzajow ooieLtó*
budowlanych, przy których realizaĄi jest wymagane ustanowienie inspeńtora nadzoru
budowlanego (Dz.U. 22001r. Nr 138 poz.1354zezm.)

5) kierownik budowy

(robót) jest obowiązany prowad zić dziennik budowy lub rozbiÓrki oraz
umieścićna budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną
oraz ogłoszenie' zawierające dane dotyczące bezpieczeństwó pracy i ochrony zdrowia;

obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w ań. 28 ust.
obejmuje nieruchomości: w granicach działek objętych wnioskiem.

2

ustawy

-

Prawo budowlane,

DecyĄa o pozwoleniu na budowę Wygasa , jeŻeli budowa nie została rozpocząta przed upływem
3
lat od dnia, w którym decyĄa ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas
dłuższyniz 3 lata, zgodnie z art.37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane.

UZASADNIENIE
do Wydziału Architektury i Budownictwa

W dniu 02'11-2010r'
dla Dzielnicy Żoliborz wpłynął
wniosek inwestora Muzeum Niepodległościz siedzibą przy Al. Solidarnoś ci 62 w Warszawie
w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji
polegającej na remoncie instalacji elektrycznej Pawilonu X i Pawilonu cytaoóli
Xt Cytaóeli
Warszawskiej połozonych przy ul.Skazańcow 25 w Warszawie. lnwesto r dołąćzyłdo wniosku:
- 4 egzemplarze projektu budowlanego;
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- Decyzję Stołecznego KonsenvatoraZabytkówwWarszawie Nr 1790 N/10zdnia07.1O'2O1Or'
zezw alającą na wykon a n ie przed m iotowej nwestycj i.
i

Projekt jest kompletny i został sporządzony i sprawd zony przez osoby posiadające Wymagane
uprawnienia' Zawiera oświadczenie projektantów o wykonaniu projekiu'zgodnió ż przópisJmi
i
zasadami wiedzy technicznej (ań' 20 ust' 4 ustawy Prawo budowlane); 'informac;Ę ootyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budo6ińe); 'koóie
uprawnień budowlanych i zaświadczenprojektantów i sprawozjjącego o przynalezności
do
właściwejizby samorządu zawodowego. Projekt został uzgodnióńy-z Rzeczoznawcami
ds.
zabezpieczeń przeciwpozarowych i ds' bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wobec spełnienia warunków, o których mowa w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 Prawa
budowlanego, orzeczono jak w sentencji.
Niniejsze pozwolenie na budowę podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej na podstawie art.
ustawy o opłacie skarbowej zdnia 'l6 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225 poz.toss z2006r.)

7

pkt 2

Stronom słuzy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Wojewody Mazowieckiego
w
Warszawie, za moim pośrednictwem, W terminie '14 dni od dnia jej doręcźenia.

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do Wydania Nofrliał
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