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EKU

DEcYzJA Nr

603/Ś/2016

Na podstawie ań' 28, ań.33 ust. 1, art.34 ust.4, ań.36 ust 1, ań' 39 ust.1, ań. 82 ust.2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2A16, poz. 290), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23) oraz art 92
ust' 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samoządzie powiatowym (t. Dz. U. z2015 poz. 1445)
w zwiąku z ań' 1 ust' 1 ustawy z dnia 15 marca 20a2r^ o ustroju miasta stołecznego Warvawy (t.j. Dz' U.
22015 po2.1438),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 07.09.2016, uzupełnionego'l6.09.2016,
zatwierdzam projekt budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę
dla:

Muzeum Niepodległościw Warszawie, al. Solidarności 62 w Warszawie
obejmujące:

prace budowlane polegające na przebudowie polegającej na dostosowaniu Pałacu
Pnebendowskich_Radziwiłłów w Warszawie przy al. Solidarności 62, do nowych funkcji
kulturalnych iedukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych, na działce ewid. nr 11

w obrębie 5-02-10 w Dzielnicy Sródmieście m.st. Warszawy,
wpisanych do rejestru zabytków pod nr: A-17,
prace obejmują m.in.: izolację Ścian fundamentowych, odkopanie MÓrnie zasypanych piwnic,
wykonanie nowych stropow nad piwnicami, nowych klatek schodowych wraz z szybami windowymi,
wykonanie instalacji wewnętrznych, remont obróbek blacharskich, konstrukcji dachu, elewacji i inne
oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokÓł budynku,
zqodnie z projektem.budowlanvm, będącym załącznikiem do niniejszej decyzji, 9pracowanym
w specjalnoŚci architektonicznej:

mgr inż. arch. Mariola Tzeciak, upr. bud. nr Wa-620/9'l , izba nr MA-0870'
mgr inż. arch. Cezary Chmielewski, upr. bud. nr Mł002/04, izba nr MA-1584'
w specja|ności konstrukcyjnej:
mgr inż. Bogdan Tazbir, upr. bud. nr Sl-1787l74, izba nr M^zlBono7gn1,
inż. Kzysztof Skzyński, upr. bud. nr St-2237/88, izba nr MAzBo/4879/01'
inż. Norbeń kalinowski, upr. bud. nr MAZ0007/PooK/06' izba nr MAzBo/0754/o6'
w specjalności instalacyjnej:
mgrinż. Michał Simiński, upr. bud. nr LoD/1439/PWoE/10' izba nrŁoD/lEł9198l11,
tećh. Krzysztof Kozal, upr. bud. nr 186/89M/Ł' izba nrŁoDll5l11o2l02,
mgr inż. Jacek Wiśniewski, upr. bud. nr 167l86MŁ, izba nr ŁoD/lsl3505l03'
mgr inż. Piotr Steczyszyn, upr. bud. nr LBs/0032/PWos/08' izba nr LBS/lS/0097l08'
inź. Maciej Sulej' upr. bud. nr MM/0302/PW6E/04, izba nr MAzlE/0059/o5'

z zachowanióm następujących warunków, zgodnie z treściąań. 36 ust'l oraz aft- 42 ust.l i 2
ustawy Prawo budowlane:
1/ szcżegÓlne warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

a! rozpaczęcie robÓt wyłącznie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę;
b/ teren robÓt nalezy zabezpieczyĆ przed wejŚciem osÓb trzecich;
c/ roboty budowlane prowadziĆ zgodnie z zaM,lierdzonym projektem budowlanym, sztuką budowlaną,
obowiązującymi pzepisami : p-poŻ i bh p, decyzj ą sIę'
2/ szczegołowe Wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
al naleŻy zapewniĆ objęcie kierownictwa budowy pzez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalności;

b/ ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego na podst. $ 3 ust. 1 Rozpoządzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 19.1 1.2001r. (Dz. U. Nr138 poz.1554);
b/ kierownik budowy jest obowiązany prowadzic dziennik budowy'
obszar oddziaływania obiektu, o ktÓrym mowa W ań. 3 pkt 20 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, nie wykracza poza granice nieruchomości, do ktÓrych inwestor wykazał się prawem do
dysponowania na cele budowtane, tj. działka ewid. nr 11 w obrębie 5-02-10 w Warszawie_

Uzasadnienie

lnwestor: Muzeum Niepodtegłościw Warszawie, al. Solidarnaści 62 w Warszawie, dnia 07.09.20'16'
przez pełnomocnika panią Mariolę Tzeciak, złoŻyłdo tut' organu wniosek o zatwierdzenie projektu'
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