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Na podstawieart. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 22.12.2017 r.

ZATWIERDZAM

Kodeks postępowania administracyjnego,

PROJEKT BUDOWLANY l UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
dla:

Państwa Beaty i Mateusza Kolasa
óbęjmujące:

budowę kanalizacji sanitarnej na dz: nr ew..85/18obr. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn
Autor projektu: mgr inż. Adam Sienicki J nr uprl bud. MA4/Q442/PWOS/08 w specjalnościinstalacyJnel,
wpisany na listę i)qłońkóW,PlIB'pód iir ew .MAZ/IS/0158/09
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz NabiaJĆ},' nr ubrll'audi MAZ/0320/PWOS/ll

w specjalności instalacylneJ,

wpisany na listę pżłankóv.'PlIB=:Podnr ew. MAZ/IS/0046/12

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie ?'Nart. .36 ust. .'l pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane:
1 . Szczególnewarunki zabezpieczenia terenu budowy i browadzeniarobót budowlanych:
a} Należy zastosować się do warunków określonych w:
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
Piśmie WZMiUW znak W/IGM-4105.U.1824.4987/17 z dnia 03.10.2017 r.,
Wamnkach przyłączenia do sieci kanalizacgną znak DT.7037/186/1 7 z dnia 06.09.2017 r.,

- Protokole z Narady Koordynacyjnej znak WGN.6630.837.2017z dnia 23.10.2017r.,
b) kierownik budowy(robót) jest obowiązanyprowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
d kierownik budowy(robót) jest obowiązanyumieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacgną oraz
ogłoszenie zawierdące dane dotyczące bezpieczeństwapracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących
obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;

4

kierownik budowy (robót)jest obowiązanyodpowiednio zabezpieczyćteren budowy (rozbiórki);

4. Szczegółowewymagania dotyczące nadzoru na budowie:
budowę nale4' realizować pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy(robót). Osoby, którym zostało powierzone
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, są zobowiązanepotwierdzić własnoręczniepodpisem przyjęcie
powierzonych im funkcji, przechowywać przez okres wykonania robót dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz
udostępnić te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów,
b) zgodnie z art. 42 ust. 4 prawa budowlanego, przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane
a)

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanejinnej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest
zobowiązany zapewnić ustanowieniekierownika robót w daną specjalności,
c) zgodnie z art. 43 ust. l prawa budowlanego obiekt budowlany w terenie wytyczy uprawniony geodeta , a po zakończeniurobót

należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjne,
d) prąd v/ykonywaniu robót, zgodnie z art. 10 powołaną wyżu ustawy Prawo budowlane, należy stosować wyroby, które zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzony dokumentacją budowlaną w sposób zapewnidący bezpieczeństwo ludzi

D

i mienia oraz ochronę środowiska,
roboty budowlane w miejscachkolizji lub zbliżeń obiektu budowlanegoz istnidącymi przewodami: gazowymi, kanalizacyjnymi,

wodociągowylni, telekomunikacŃnymi,energetycznyminależy wykonywać wyłącznie sposobemręcznym i pod nadzorem
inspektorów właściwych służb,
g) inwestor jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić organ nadzoh budowlanego o zmianie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,
h) kierownik budowy ma obowiązek gromadzenia atestów na materiały użyte w trakcie budowy,

i) kierownik budowy zobowiązanyjest do utrzymania należytegoporządku na terenie budowy i terenachokolicznych,

j)

po zakończeniu robót, wykonawcajest zobowiązany do uporządkowania terenu i przywrócenia stanu pierwotnego,

Obszar oddziałyń'ania obiektu(-6w), o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane, obejmuje

nieruchomości:dz. nr ew. 85/18 obr. Dawidy Bankowe

UZASADNIENIE
W dniu 22.12.2017 r. Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. . W związkuz brakamiwpodaniu, zgodnie

z art. 64 $2 KPA,w dniu 12.01.2018
r. wezwano
inwestorówdo icjl uzupełnienia.
Inwestorzyuzupełniłbraki określonew wezwaniu
w dniu
26.01.2018 r.

Zgodnie z art. 7 i art. 10 $ 1 oraz art. 73 KPA zapewniono stronom czynny udział w każdym stadium postępowaniai umożliwiono
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, udostępni4ąc do wglądu akta sprawy.
Zgodnie z powyższym w dniu 02.02.2018 r. pismem znak WA.6740.2.208.2017.BS.MT zawiadomiono strony o wszczęciu
postępowaniaadministracyjnego. Strony nie złożyły wniosków. W związku z brakami w dokumentacji postanowieniemnr 176/20]8

z dnia 02.02.2018 r. nałożono na inwestorów obowiązek uzupełnienia dokumentacji z jednoczesnym określeniem terminu
jej uzupełnienia. W dniu 23.02.2018 r. do tutdszego urzędu złożono kompletne uzupełnienie dokumentacji. Przy rozpatrywaniu
sprawy kierowano się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
Zgodnie z art. 35 ust.l. przed wydaniem decyzji Sprawdzono:
zgodnośćprojektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennegoi wymaganiami ochrony środowiska:
zgodność projektu zagospodarowaniadziałki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-- budowlanymi,
kompletność projektu budowlanego i posiadaniewymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeńoraz infomiacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, a także zaświadczenieo wpisie na listę członków właściwej izby samorząduzawodowego,
wykonanie
w przypadku obowiązku sprawdzenia praUektu -- przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą
się aktualnym na dzień opracowaniaprojektu -- lub jego sprawdzenia-- zaświadczeniem,o którym mowa w art. 12 ust. 7
Ponieważ spełniono ww. wymagania określonew art. 35 ust.l oraz w art. 32 ust.4 brak było podstawdo odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na
umowę

Od decyzji przysługuje odwo :anie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał mniejszą
dnia jej doręczenia.
decyzję,w terminu!
Adnotacja dot. opłaty skarbowej--

.6.1 1.2006 r. o opłacie skarbowej: pobrano

Eh R Q S TY

Otrzymują:
wg rozdzielnika będącego w aktach sprawy
InR)rmacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją spraw, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią
inspektorasanitamego, podlega podaniu do publiczną wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiuinformacji o środoMsku i
jego ochrone, udziale społeczeństwaw ocluonie środowiska oraz o.ocenach oddziaływania na środowisko - nie dotyczy
Informacja o nińejszd decyzji io możliwościach zapoznaniasię zjej treścią oraz z dokumentacjąsprawy podlegapodaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust

6 ustawyz dnia 3 paździemika2008 r. o udostępnianiu
infonnacji o środowiskui jego ochronie,udziale społeczeństwa
w ochronieśrodowiskaoraz o ocenach
oddziaływania na środowisko nie dotyczy.

Pouczenie

l

Inwestorjest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawjącego
nadzór nad zgodnością realizacji budowy z praUektem, dołączając na piśmie

oświadczenie kierownika budowy(robót) stwierdmyące sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2)
3)

w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego -- oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające prWlęcie obowiązku pełnienia nadzom
inwestorskiego naddanymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie,o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane;
informację zawiemyącądanezamieszczonew ogłoszeniu,o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. : Prawo budowlane(zob. art. 41 ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

2.

Prawo budowlane)

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wymagane jest pozwoleńe na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru

budowlanegoo zakończeniubudoW, jeżeli organten, w temlinie 14 dni od dnia doręczeniazawiadomienia,nie zgłosi sprzeciwuw drodzedecyzji(zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).Przed przystąpieniemdo użytkowania obiektu budowlanegoinwestor jest obowiązany'uzyskać decyzję
o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczany do kategorii: V. IX-XVI, XVII
(z Wjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stali obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącmie), XVIII(z Wdątkiem obiektów
magazynowych: budynki składowe, chłodzie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstaęje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
strahiice przęjazdowe i mylnie taboru kolejowego)? XX,.XXll(z Wjątkiem placów składowych, postQjowych'i parkingów), XXIV(z wjątkiem stawów rybnych),
XXVll(z Wją&iemjazów. wałów pizeciwpowodziowych, opaseki ostróg brzeŻowych oraz rowów melioracyjnych), XXVlll-XXX(zob.
art. 55 ust. l pkt l stawy
z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane)
3.

4

Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie wydaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego(zob. art. 55 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane)
Inwestor zamiast dokonaniazawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydaje decyzji o pozwoleniu na użytkowanie(zob. ait. 55 ust, 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

5.

Prawo budowlane)

Przed wydanieip decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę
budowy zgodnie z art: 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(zob. art. 59 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzeniaobowiązkowej kontroli budowy(zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia
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