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W związku z Pana wnioskiem o udostępnienie informacj i publicznej i zawartych w nim pytaniach

dotyczących remontu i przebudowy budynku Starej Plebanii w Piasecznie informujemy, iż Centrum

Kultury w Piasecznie nie prowadzi prac remontowo-budowlanych w obiekcie. Odpowiednim

adresatem pltan winien być Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, który prowadzi

nadzór nad tą inwestycją.

Z uwagi na Pana prośbę, przekazaliśmy do Wydziału Inwestycj i UMiG w Piasecznie postawione w

Pańskim wniosku pytania. Poniżej przedstawiamy otrzymane z ww wydziału odpowiedzi:

Ad.1. Prace na budowie prowadzone są pod nadzorem archeologicznym. Dokumentacja

archeologiczna tworzonajest na bieżąco przez archeologa w uzgodnieniu z WMKZ.

Podczas prowadzonych robót rozbiórkowych zab ezpieczone zostńy i przekazane do CK następuj ące

materiały: cegły, skrzydła okienne, drzwi wewnętrzne, okiennice, drobne elementy metalowe.

Centrum Kultury informuje, iź elementy pochodzące z remontowanego obecnie budynku

przechorływane są w udostępnionym przez UMIG w Piasecznie pomieszczeniu w budynku dawnej

OSP w Piasecznie przy ul. Puławskiej nr 3,

Ad. 2 Istniejące fundamenty budynku zbudowane są z kamieni oraz cegieł. Ich stan określa się jako

awaryjny. Podpiwniczenie występuje tylko na części budynku i składa się z czteręch połączonych ze

sobą, prostokątnych pomieszczeń o powierzchni ok 12m2 każde. Cechą charakterystyczną

podpiwniczenia są sklepienia kolebkowe nad każdym z pomieszczeń.
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Ad.3 Podczas robót fundamentowych prowadzonych pod nadzorem archeologicznym pod

istniejącymi fundamentami budlnku starej plebanii ( w części budyŃu od strony kościoła )

natrafiono na luźno zalegające w warstwie ziemi przemieszanej z grlzem szczątki lldzkie. Z

informacji uzyskanych od proboszcza parafii Św. Anny mogą to być pozostałości dawnego

przykościelnego cmęntaTza. Wydoblte szczątki poddane zostały oględzinom antropologa po czym

dokonano ich ponownego pochówku na cmentalzu parafialnym. Wg opinii antropologa stopień

fosylizacji kości całkowicie wyklucza ich nowoĄtność. Najprawdopodobniej badane szczątki

ludzkie pochodzą z okesu XVII-XVIII stulecia.

Ponadto podczas prowadzonych prac rozbiórkowych stwierdzono, iż konstrukcja budynłu

zbudowanajest z niejednorodnego materiału ceglanego i najprawdopodobniej była przebudowywana.

Stwierdzono róźne gatunki cegieł o różnych wymiarach, pochodzące z różnychbliżej nieokreślonych

źródeł. Obserwacja odsłoniętych struktur murowych w budynku wykazała w kilku miejscach różnice

wykonawcze oraz przekształce n ia. przemurowania izamurowania.

Ad. 4. W związku z ujawnionym, w wyniku prowadzonych prac, awaryjnym stanem istniejących

ścian i fundamentów budynku starej plebani (czego nie moźna było przewidzieó na podstawie

istniejącej dokumentacji), potwierdzonym wykonaną w lutym ż0I8r. niezależną ekspeńyzą

techniczną, zaistniała konieczność przeprojektowania konstrukcji budynku. Wymaga to wykonania i

uzgodnienia z WMKZ dokumentacji zamiennej, uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, a

także wykonania robót dodatkowych. Do czasu wykonania w/w dokumentacji zamiennej oraz

uzyskania zamiemego pozwolenia budowa została wstrzymana.

Ad. 5. Planowane jest odtworzenie budynku do jego formy z przed remontu oraz dostosowanie dla

potrzeb osób niepelnosprawnych za pomocą ramp1 podjazdowej.
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