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DECYZJA NR 

Warszawa, dnia 2016 PAź. .1 3.

Po rozpatrzeniu wniosku pani Aldony Olejnik-Filla (adres w aktach sprawy), pełnomocnika 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina, ul. Bednarska 11, 00-31 O 
Warszawa, z dnia 3.10.2016 r. (data wpływu: 3.10.2016 r.), w sprawie wydania pozwolenia na 
remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Bednarskiej 11 w Warszawie, który znajduje 
się na terenie kolonii mieszkaniowej „Mariensztat" wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-872 
decyzją z dnia 12.08.2009 r., działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 96 ust. 2 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 
ze zm.), § 14 ust. 1, ust. 2 pkt 5 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków (Dz. U. 2015 poz. 1789), § 2 pkt 1 d porozumienia z dnia 1 czerwca 2005 r., w sprawie 
powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości 
Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 138 poz. 4314) oraz aneksu Nr 1 do porozumienia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 156, poz. 6149), aneksu Nr 3 z dnia 31 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 269, poz. 
9331), aneksu Nr 6 z dnia 15 lipca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 3283) i art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23), 

orzekam: 

1. Pozwolić Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina, ul. Bednarska
11, 00-31 O Warszawa na remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Bednarskiej 11 w
Warszawie, wg załączonego Projektu budowlanego odnowienia elewacji w ramach bieżącej
konserwacji budynku. Zespól Państwowych Szkól Muzycznych im. Fryderyka Chopina ul.
Bednarska 11, Warszawa, wyk. Danuta Krasucka-Biernacka, wrzesień 2016.

2. Termin ważności pozwolenia: 30.11.2017 r.
3. Określić warunek wykonania, przed przystąpieniem do prac budowlanych, dodatkowych badań

stratygraficznych tynków, a opracowanie z badań przedstawić niezwłocznie po jego
przygotowaniu, Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków.

4. Określić warunek wykonania próbek tynków barwionych w masie, po wykonaniu prac
naprawczych elewacji do komisyjnego ustalenia przy udziale przedstawiciela Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków.

Uzasadnienie 

Budynek przy ul. Bednarskiej 11 znajduje się na terenie kolonii mieszkaniowej „Mariensztat" 
wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-872 decyzją z dnia 12.08.2009 r., a zatem stosownie do art. 
36 w/w ustawy oraz do w/w porozumienia Stołeczny Konserwator Zabytków jest uprawniony do 
wydania pozwolenia na powyższe działania. 

Stołeczny Konserwator Zabytków decyzją nr 1498 N/16 z dnia 12.07.2016 r. pozwolił na 
remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Bednarskiej 11 w Warszawie. Projekt 

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 
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2.

obejmował malowanie elewacji. Następnie pani Aldona Olejnik-Filla wysĘpiła z wnioskiem o
pozwolenie. na remont, zakJadający llżycie łrków barwionych w masie. Zaproponowana
technologia charatłeryzuje się większą odpornością na zniszczenia i trwałością koloru. Zakręs
pozostaĘch prac remontowych nie odbiega od określonych w wlw decyzji. Po zapoznantu się z
wlw wnioskiem Stołeczny Konserwator Zńytków stwierdził, że planowane dziŃańa są
dopuszczalne pod względem konserwatorskim.

Stołeczny Konserwator Zabytków w pkt 3 osnowy niniejszej decyzji zawarł warunek
polegający naptzeprowadzeniu dodatkowych badań stratygraficznychtynków orazprzedstawieniu
opracowatia z badań ńezwłocznie po jego przygotoWaniu Stołecznemu Konserwatorowi
Zabytków. Elewacja przedmiotowego budynku była wielokrotnie malowana, sĘd wskazane jest
przeprowadzenie badań, które określą pierwofirą kolorystykę budynku. Nowe opracowanie powinno
byó podstawą dla prac konserwatorskich przy wlw elementach. Ponadto Stołeczry Konserwator
Zabytków w pkt 4 osnowy niniejszej decyzji określił warunek wykonania próbek tynków
barwionych w masie, do komisyjnego ustaleńa przy udziale przedstawiciela Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków. Dzińane takie wynika z końecznością doboru kolorysĘki zgodnej z
pierwotnym wyglądem budynku.

W tym stanie rzeczy należało otzec)jak w sentencji.

Niniejsza decyzja została wydana na podstawie zńączonego Projektu budowlanego odnowienia
elewacji w ramach bieżqcej konserwacji budynku. Zespół Państwowych Szkoł Muzycznych im.
Fryderyka Chopina ul. Bednarska ] ], Warszawa, wyk. Danuta Krasucka-Biernacka, wrzesień 2016.

pouczenie
Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostaó wznowione, a następnie poz-lvolenie moire
być cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i
opiece nńzabytkarrti
Od niniejszej decyzji sfuży stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15ll7, 00-071 Warszawa, za pośrednictwem Stołecznego Konserwatora
Zabytków, ul. Nowy Świat 18120,00-373 Warszawą w terminie 14 dnj od dnia doręczenia niniejszej
decyzji.
Niniejsze ponvolenie nię zwalnia z obowiązku uzyskania innych pozwoleń i zgloszeń wymaganych
przepisami prawa.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 zł. na podstawie art. l ust. 1 pkt. c oraz cz.III ust. 44 pkt 2 zńącznika do
Ustawy z dnia16listopada 2006 r, o opłacie skarbowej (telst. jedn. Dz.IJ. z2015 poz.783.).

Otrąvmują:

\-/ Warszawa
2. a/a

Do wiadomości:
1. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zab5,tków, ul. Nowy Świat 18120,00-373Warszawa
2. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzięlnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-69I

Warszawa

ul. Nowy świat 18/20, oo-rr."*ll3jli:::ł;:i;r;ł;;'trł;tł:I'ł|,\roor3677,fal<s22 443g6 42
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ZAWARTOŚC OPRACOWANIA :

NR DzlAtU oPRAc. TYTUŁ NR sTR.

1. Dane ogólne
2. opis stanu istnieiąceqo
3. opis planowanych prac konselwacyinvch
4. opis tech nlczny robot konserwacyinych
5. lnformacja Bloz
6. warun ki och rony prueciwpożarowei.

7. pzystosowanie obiektu dla osob nlepełnosprawnych.
8. opis techniczny proiektu zaqospodarowania
9. oświadczen ia projektantów

l0. zdączniki
11 część rysunkowa



1. DANE OGOLNE :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny odnowienia elewacji budynku z zachowaniem istniejącej kolorystyki -
Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Prace będą realizowane w ramach bieżących

konserwacji budynku.

Adres inwestycji : Warszawa ul. Bednarska 11

lnwestor / dane kontaktowe :

Zespoł Szkoł Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie pzy ul. Bednarskiej 11,

PRZEZNACZENlE l PROGRAM UZYTKOWY OBlEKIU :

Budynek Dydaktyczny- Szkoła Muzyczna. Budynekjest obiektem zabytkowym wpisanym do Ęestru zabytków pod

numerem SRO 10864.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Budynek podpiwniczony , hzy kondygnacje naziemne oraz poddasze. Zakresem opracowania jest remont elewacji

budynku - malowanie elewacji wraz z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki budynku.

Powiezchnia całkowita - 1641,60 m2

Powierzchnia użytkowa - 869,80 m2

Powierzchnia zabudowy - 358,70 m2

Kubatura - 5358,70 m3

llośc kondygnacji podziemnych - 1

llość kondygnacji naziemnych -4 ( 3 kondygnacje pełne + poddasze)

KATEGOR|A OBlEKIU:
Zgodnie z załącznikiem do Ustawy prawo Budowlane budynek zalicza się do lX kategorii obiektów budowlanych -
budynek nauki i oświaty.

2. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO :

OGOLNA CHARAKIERYSTYKA :

Budynek na planie prostokąta o prosĘ bryle . Jedna kondygnacja podziemna - piwnica , trzy pełne naziemne oraz
poddasze. Dach w układzie kopeńowym. Elewacje tynkowane z wykonanymi w pasie pańeru boniamioraz pilastrami na

całej wysokości budynku do poziomu gzymsu rynnowego. Gzymsy na poziomie stropu nad pańerem oraz górny na
krawędzi dachu oraz pasami nad oknami. Widoczne odbarwienia na elewacji orazzłuszczenia farby. Na elewacji
połnocnej grafika do zabezpieczenia na czas robót malarskich.

UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBlEKTU BUDOWLANEGO (opis na bazie protokołu okresowej pięcioletniej kontroli stanu
technicznego):

FUNDAMENTY
Stopy iławy żelbetowe

SZK|ELET NOŚNY
Mieszany - tradycyjny murowany z wewnętrznym szkieletem żelbetowym.

ścnruy zEwNĘTRzNE
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej . Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej 9r.60 cm..

sTRoPY
Stropy gęsto zebrowe Dz- 3,

DAcH
Drewniana więźba dachowa z pokryciem z dachówki ceramicznej , obróbki blacharskie z blachy stalowej , Rynny
ułożone na gzymsach , rury spustowe ukryte w ścianach zewnętrznych w miejscu poszezeń muru - bonie. Kominy
murowane.



STOLARM
Stolarka okienna pcv w koloze białym . Stolarka drzwiowa aluminiowa - wejście do budynku.

|NSTALACJE : - nie dotyczy.

ELEWACJE;

Budynek otynkowany - tynk cementowo wapienny , malowany w kolorystyce pastelowej. Bonie w koloze białym ,
przestrzenie między boniamiw koloze pastelowym - jasny beż. Na elewacji połnocnej w poziomie 1 i 23iej kondygnacji
grafika ścienna. Cokoł budynku wykonany z piaskowca.
Na elewacji widoczne :

- odbanrvienia i złuszczenia farby
- miejscowe pęknięcia / rysy w tynku
- od banrien ia i zanieczy szczen i a biololo giczn eg o.

DOK. FOTOGMF|CZNA:

ELEWACJE SZCZYTOWE - POŁUDNIOWA l POŁNOCNA
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SYTUACJA :

3. OPIS PLANOWANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH :

3.1. PLANOWANYZAKRESPMC:
Planowany zakres prac obejmuje odnowienie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Bednarskiej 11 w Warszawie, W
zakres prac wchodzą:
- demontaże - likwidacja elementów elewacji nie stanowiące jej części , jak kable instalacyjne i ich obudowy z pcv.

- tymczasowy demontaź daszku wejścia na czas robót.
- demontaż i wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich - parapety okienne i wymiana na nowe
- demontaż i wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich gzymsów i wymiana na nowe
- oględziny szczegółowe ioczyszczenie elewacji z nalotów biologicznych i przebanłień .

- oczyszczenie oraz uzupełnienie ubytków cokołu z piaskowca
- wykonanie niezbędnych izolacji pzeciwwilgociowych w obrębie spustów podziemnych i rewizji rur spustowych,
- uzupelnienie ubytków tynków powyżej cokołu
- uzupełnienie pęknięć gzymsów , boni i pilastrów dekoracyjnych.
- oczyszczenie elewacji ze AuszcĄącej się farby i gruntowanie elewacji z przygotowaniem pod malowanie,
- malowanie elewacji farbami oddychającymi zgodnie z istniejącą kolorystyką - odtworzenie.
- ponowny montaż daszku wejścia oraz zdemontowanych na czas prac malarskich elementów oświetlenia, numeru

ewidencyjnego budynku itp,



4. OPIS TECHNICZNY PRAC KONSERWACYJNYCH :

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE :

ZABEZP \ECZEN l E G RAF l Kl NA E LEWACJ l POŁN OCN E J :

Na elewacji północnej w poziomie 1-go i 2-go piętra na polach miedzy pilastrami znajduje się grafika ścienna. Jest ona
obecnie wyłączona z zakresu planowanych prac. Na cza prac malarskich konserwacjielewacji zostanie ona
zabezpieczona pzed zabrudzeniem miękką tkaninąoraz folią bąbelkową zabezpieczĄąca grafikę przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wzdłuż mocowania osłony należy zostawic szpary wentylacyjne pozwalające na swobodny przepływ
powietrza - wentylację powiezchni ściany z grafiką. Zabezpieczenie zostanie wykonane przed rozpoczęciem prac i

zdjęte po ich zakończeniu.

ZABEaP lEczEN l E STo LAR Kl
Przedrozpoczęciem praz należy zabezpieczyć stolarkę okiennąoraz witrynę wejścia do budynku.

lNNE ROBoTY
Przed rozpoczęciem prac należy również usunąć z elewacji wszelkie kable elektryczne wolno rozwieszone na budynku ,

oraz korytka kablowe. Zdemontować izabezpieczyć elementy oświetlenia , dzwonki itp.

4.2. PRACE WSTĘPNE
Po ustawieniu rusztowań należy starannieprzĄrzeć powierzchnię elewacjicelem stwierdzenia rzeczywistego stanu
powierzchni przeznaczonej pod malowanie. W razie stwierdzenia tynków odspojonych lub spękanych należy je skuć
miejscowo i uzupełnić. Całość elewacji należy poddać zmyciu wodą pod ciśnieniem celem usunięciazanieczyszczeńi
otworzenia porów tynku cementowego.

4.3. WYKONAN|E PRAC W OBRĘB|E COKOŁU :

cZYsZcZENlE KAMlENlA
Cokół budynku wykonany jest z piaskowca. Ze względu na odbarwienia typu biologicznego wchodzące w głąb materii
nie zaleca się czyszczenia mechanicznego mogącego doprowadzic do powstania ubytków . Przewiduje się czyszczenie
środkiem chemicznym biodegradowalnym, przyjaznym dla środowiska przeznaczonym do czyszczeniazewnętrznych
okładzin z kamieni naturalnych w tym piaskowca . Nałożony środek usuwa zabrudzenia typu organicznego i naturalnego.

soosób użvcia:
Należy przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu,
Metody użycia: pianowa, opryskowa, zanurzeniowa, Stężenie użytkowe: 0,5 - 8%. Temperatura roztworu: 20 - 30' C.,
Czas działania: min 1 5 minut - ńax 'l20 min. Po uplywie zalecanego czasu działania roztworu na powierzchniach
spłukać wodą pod ciśnieniem 70 bar . Pozostawić do wyschnięcia. W przypadku mocnych zabrudzeń i pozostałości
zabrudzenia czynnośc czyszczenia należy powtózyc. W miejscach o dużym stopniu zanieczyszczenia dopuszczalne
jest zastosowanie piaskowan ia niskociśnieniowego,

lMPREGNACJA KAMlENlA
Aby nie dopuścić do szybkiego ponownego zanieczyszczenia powierzchni kamienia należy go zaimpregnować . Środek
impregnujący nie powinien zatzymywać pary wodnej. lmpregnat powinien posiadaó doskonałe właściwości ochronne o
bardzo szerokim spektrum działania. lmpregnacja winien pozwalać na radykalne ograniczenie nasiąkliwości, ochronę
powierzchni przed wnikaniem tłuszczy, oraz wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych , korozjąoraz
rozwojem mikroorganizmów i zabrudzeniami. Środek powodujący pogłębienie koloru z zachowaniem matowej struktury
powierzchn i. Nakładanie środka metodą natryskową zgodnie z zalecen iami producenta.

UZUPEŁNlENlE UBYTKoW
Uzupełnienie drobnych ubytków w piaskowcu do wykonania zaprawą- np. Ceresit CR 44 lub równoważnąz doborem
koloru odpowiadającego okładzinie z piaskowca. Przed rozpoczęciem prac wykonac próbkę kolorystyczną, Uzupełnienie
ubytków należy wykonać po oczyszczeniu elewacji a , przed jej impregnacją. Małe uszkodzenia można pozostawic bez
uzupelnień zachowując charakter naturalności okładziny kamiennej.



4.4 PRACE TYNMRSKIE-UZUPEŁNlE PĘKNlĘĆ :
Miejsca. Po odkutych tynkach (jeżeli takie zaistnieją) należy oczyścić szczotką, zwracając uwagę aby nie naruszac tynku
orYglnalnego . Miejsca pod nowy tynk zaimpregnować środkami pzemauonymi oo oŃertow zibytrbwyctl -zaprawy i
tYnki renowacYjne Pzemaczone do obiektów zabytkowych. Miejsca zaatakowane mikroorganińmi oczyscie'sroołami
9|9.Tryymlz pzeznaczeniem do obiektów zabytkowych metodą kilkakrotnych oprysków.
UWĄGA !!! Niedopuszczalne jest użycie do zapraw szirego cementu, który niesie w sobie niebezpieczeństwo
zasolenia.
- Drobne Pęknięcia i rysy uzupełnić szpachlówką do renowacji zabytków. Jest to biała, modyfikowana, mineralna,
drobnoziarnista szpachlówka.

4.5 PRACE TYNKARSK|E :

Prace tYnkarskie naleŻy wykonac przy użyciu tynków renowacyjnych oddychających pzeznaczonych do budynków
zabytkowych.
Tynk taki winien byc:
- paroprzepuszczalny
- o niewielkim skurczu
- hydrofobowy
- nienasiąkliwy
- mineralny
- spełniać wymogi WTA
TYnk ma bYĆ barwiony w masie zgodnie z kolorystyką uzgodnioną z Konsenłatorem Zabytków . Tynk nakładany
cienkowarstwowo na oczyszczoną i przygotowaną powierzchnię ś-cian budynku. 1 po oczyszczeniu scian i uzupółnieniu
pęknięć i ubytków).
Schemat układu kolorystycznego - patrz rys, nr 6.

4.6 OBROBK|BLACHARSK|E :

Przy szczegółowych oględzinach elewacji , w sytuacji stwierdzenia uszkodzeń lub braków w obróbkach blacharskich
nalezY je uzuPełnic lub wymienić. Do wykonania z blachy tytanowo - cynkowej w koloze naturalnego metalu jak
istniejące.

1 1 26 ) §2. pkt.3

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
Roboty budowlane - piace wykończeniowe ..*nihrn.,- uzupełnienie tynków , elementów dekoracyjnych elewacji.- montaż parapetów zewnętrznych,

- malowanie elewacji
- montaż orynnowania

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Na terenie działki znajduje się istniejący budynek dydaktyczny wpisany do Ęestru zabytków.

3. Wskazanie elementÓw zagospodarowania działki, które mogą sŃ arzaćzagrożeńie bezpieózenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie działki brak elementów, które stanowiązagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4, Wskazanie dolyczące przewidywanych zagroźeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąienia:
przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych i initalacyjnych:
Montaz: rusztowań , obudowy, elewacji, osprzętu, obróbek blacharskich 

--oiaz 
tynkowanie

Ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m podczas:
- montażu rusztowań iwymianie rynien- montażu pzewodów elektrycznych wraz z osprzętem oświetleniowym,
-_ 

|yyko wypadku przy wszelkich pracach murarskich, tynkarskich, wykończeniowych
5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników pzed pizystąieniem



do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
Przed przystąieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy pzeprowadzac na bieżąco szkolenia
stanowiskowe odpowiednie dla charakteru tych prac przez odpowiednie służby BHP.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpiecznąi sprawnąkomunikację, umozliwiającąszybkąewakuację na wypadek pożaru, awarii i

innych zagrożeń.

1. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości należy stosowaó środki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczeństwa, gdy nie ma możliwości to można stosować środki ochrony indywidualnej np. szelki
bezpieczeństwa,
2. Strefę niebezpieczną w któĘ istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów należy ogrodzić balustradą
(szer. Shefy min. 1/10 wysokości spadania i nie mniej niż 6,0 m)- można stosować daszki ochronne.
3. Roboty montażowe na wysokości muszą być prowadzone na podstawie projektu montażu i planu ,,bioz".
4. W czasie podnoszenia elementu należy:
- Stosowaó odpowiednia zawiesia do rodzaju elementu ijego masy,
- Dokonać oględzin elementu,
- Stosować liny kierunkowe,
- Skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu po podniesieniu
na wys. - 0,5 m.

5. Element można zwolnic z podwieszenia po zamocowaniu w miejscu wbudowania.
6. W hakcie realizacji prac budowlanych należy oznakować na budowie drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru lub
awarii.
7. Na budowie należy wyznaczyć miejsce na punkt ochrony p.poż.

oraz zapewnićjego pełne wyposażenie w środki i sprzęt gaśniczy.

UWAGA: niniejsza informacja B|OZ stanowi wyłącznie wytyczne dla PLANU B|OZ,który sporządza bezpośrednio na
danej budowy - kierownik budowy ( lub w jego imieniu osoba z właściwymi uprawnieniami dla danego zadania)

6. WARUNK! oCHRONY P.P

Budynek istniejący , prace konserwacyjne w zakresie odnowienia elewacji - warunki ochrony p-poż. - nie dotyczy

7. PMYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NP

Nie dotyczy.

8. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny odnowienia elewacji budynku - Zespołu Szkoł Muzycznych im.

Fryderyka Chopina w Warszawie. Prace będą realizowane w ramach biezących konsenłacji budynku. Planowane prace

nie ingerują i nie zmieniają istniejącego stanu zagospodarowania działki na któĘ znajduje się przedmiotowy obiekt i nie

wpływają na stan zagospodarowania działek sąsiednich. lstniejące zagospodarowanie dzialki pozostaje bez zmian.



Warszawa dz, maj - 2016

OŚwiadczam jako projektant, ze projekt odnowienia elewacjiw ramaóh bieżącej konsenłacji budynku , połoźonego w
Warszawie Przy ul. Bednarskiej 11 , na da nr 3 w obrebie 50403 został wykonany zgodnie z obowiąującymi
PrzePisami, nomami orazzasadami wiedzy technicznej i jest kompletny do celu jakiemu powinien służyć.

Ustawa zdnia a7.07.1994 Prawo Budowlane zpóżniejszymi zmianami {Dz. U,2010 nr 243 poz. 1623 zpóżniejszymi
zmianami),

Lp, lrnię i naanłislro Nr uprawnień podpis

{, Danuta Klrasuska,Biemacka Upr" Bud. nn UAN-
4n4ItrĄU128lB7
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- u prawnie nia projektantów
- aktualne zaśvyiadczenia o pzynależnością do izby

,Pl RY Uł{xÓyy - ARGH|TĘKTI,IRA :

NR TYTUŁ sKALĄ
1

. 
prgiekt zagqspodarowania terenu 'l;500

2 Elewaci3 tontowa - stan istnieiącv / robotv konselryacyjne {:t00
3 Eleryacia ptnoqna - stań is t:f00
4 Elew,agE połnocną_- istniejąii e 1 ;'l 00
5 Elewacia połnocną- istnieiącI / robotv konserwącyjne f:t00
6 Elewacie - kolorystyka f :200
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