clirzej liczby otrvorórł,. zalectr się
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kolejnościrozpoztlalrie statltt konstrulicl,jnego
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silikorrorvyclr wpror'vadzalrych ciśnieniowo, bądz tertlroilliekcję parafinową' która jest takŹe
jedyną llletoclą odrvracaltią. obecrlie nie r,ł'skazane jest ttzywanie środkórv na bazie celnenttl.
;lreparatórr/ Za\\riel'ająC),ch sz]<ło lł,odtte potasowe i soćlorł,e. W)rkonarlie izolacji piollorvej
:^:^_
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zaIęca

się z

zastosowaniem materiałów bitutnicznych, szlamów nrineralnych

i

folii

kubełkowe.|. W przypadktr gdyby fosy bramne, były utrzymyr,valle jako mokre' wskazane jest
Zlstoso\\/an i e specj al n1,clr izolacj i c] o zbi orn i kórr, rł,od tr1,ch.

W

stosunku do rvykonania prac konserwatorskiclr przy rłlrotach oraz drzrviaclr do
potrrieszczeti brai'nnych. iei1lollttl pokr'ycia daclrorvego dzia1obitni z wiliiiailą obr'óbcli
blaclrarskich nzr norvę rł,ykonane z blaclry ocynkowane| lub t\.tanor,vo_cvnkowc-i Stołecztlv
Kotlserlvator Zabytltór'v llie r.vnosi zastrzeŻeń. W zrviązktt z planowallyln r,vyltotralrietn
instalacji elektrl'cztlych i zabezpiecza.jąci'clr rv pollrieszczetliaclr Brallry Bielalisliiej oraz jcj
działobitni istotne jest pror,r,adzenie przervodórv w/w- illstalacji podtynkowo oraz ogranicZenie
i rrgererrcj i lv zabytkolr'ą s r-rbstarrcj ę do rriezbę dne go ln tr itnutn.
odrioŚnie rłykonania instalacji sprzęttr mtrltimedialnego rv sali kinorł,ej przebr-ldorły części
pomieszczeri skrz1'dla zachodniego oraz środkowego Pawilonu X w celu plzYstosowarria ich
do pełrrienia ftrnlicji 1Iagazynowo-bibliotecznyclr ofaz czytelrri Stołeczrry Kollserw-ator
Zaby,tkor'v Zwlaca tl\\rAgę' że prace ZwląZarrc z przystosor,vanietrr rv/rv częścibrrdynku do
nor,vej funkcji powinr-ry w nraksynralnyrrr stopniu ttszatlować historyczny trkład funkcjonalno1lt'zcstrzetltlv tł'Ilctrz ot'az zab\'t]ę61yą substancje. Natollliast rł' stosttnku clo t'etnontu sali
kinowej obejmującego w-vrrrianę wtórnego pokrycia ściarr.podłogi oraz fbteli organ ochrony
zabykor.ł' nie wnosi zastrzeŻen.
W zr'viązku z planowanym Zapewnienierrr clostęptl osobotn niepełnosprawnym do Pawilonu
X Stołeczny l(onserwator Zabytków stlvierdZa, Że mozliwe jest lłykonanie windy przy tylnej
elewacji w./lł, obiektu' Prz'v- czvnr w/rv prace tlie mogą rviązać się ze ZnacząCą przebtldorvą
lvnętrz bud'vnktr. .Iednocześnie r.vskazane .jest, ab1, projektowanY szyb był maksynralr-rie
i

przeszklony.
Ponadto in1brmrrję. ze zgodrrie z art. 36 w-/rł' ustawy o ochronie zabytków rvszelkię place
przy obiekcie wpisanynr do rejestru zabyków wyrragają uzyskania pozr,volenia Stołeczriego
l(onserr'vatora Zabyków.

Niniejsze zalecelria konserw'atorskie zostały rł'ydane na podstawie Doląmtentuc'fi opi:łou'o.fbtogrufic:nel robót but]owlano-konserlt'cttorskiclt }r', liomplelrsie obiektóv' ]L[uzeum X
Ptl:riltlrut C'ytadeli Il'ttr.gzctlt''gkie.i, oddzialu trItt:etnlt Niepoclleglości y, War'szall,ie, oprac.
Bogdan Sieradzki. Warszaw-a, paŹdziernik 2013 - opisanej i ostemplowanej.
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