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DECYZJA XR'lc'(©ś)
/20iS
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Prawo budowlane oraz

Kodeks postępowania administracyjnego,po rozpatrzeniu

wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 08.06.2018 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY l UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
dla

Pana Juliusza Ochocińskiego
obejmujące:

budowę instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ul. Ks. J. Popiełuszki
w Piastowie
na dz. nr ew. 51/14 obr. 05
Autor projektu:Zbysław Jozenas, nr upr. bud. St-694/89, St-695/89 w specjalności instalacylnęj, wpisany na listę członków MOlIB

pod nr ew MAZ/IS/4763/02

z zachowaniemnastępującychwarunków, zgodnie z art. 36 ust. l pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
1. Szczególnewarunki zabezpieczeniaterenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) Należy zastosowaćsię do warunków określonych w:
warunkach przyłączenia do sieci gazowej z dnia 13.06.2016 r. znak: OKP/W/1 5 142/WZ/1/2016

b) kierownik budowy(robót) jest obowiązanyprowadzić dziennie budowy lub rozbiórki;
c) kierownik budowy (robót) jest obowiązany umieścić nabudoXje lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwdpracX i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących
obronności i bezpieczeństwupaństwa oraz obiektów liniolAfych;
d) kierownik budowy (robót) jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyćteren budowy (rozbiórki);

a) łs
4.

Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

a)

budowę nałe4' realizować pod nadzorem uprawnionegokierownika budowy (robót). Osoby, którym zostało powierzone

kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, są zobowiązane potwierdzić własnoręczniepodpisem przyjęcie
powierzonych im funkcji, przecholx,ywaćprzez 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

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlaną innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest
zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności,
c) zgodnie z art. 43 ust. l prawa budowlanego obiekt budowlany w terenie wytyczy uprawniony geodeta , a po zakończeniu'robót

należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjne,
d) przy wykonywaniu robót, zgodniez art. 10 powołanęl wyżej ustawy

Prawo budowlane, należ)rstosowaćwyroby, które zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzony dokumentacją budowlaną w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi
i mienia oraz ochronę środowiska
D roboty budowlane w miejscach kolizji lub zbliżeń obiektu budowlanego z istniejącymi przewodami: gazowymi, kanalizacyjnymi,

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

i) kierownik budowy zobowiązany jest do utrzymania należytegoporządku na tereniebudowy i terenachokolicznych,
j) po zakończeniu robót, wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu i przywrócenia stanu pierwotnego,
Obszar oddziaływania obiektu(-ów), o którym mowa w art 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
nieruchomości: dz. nr ew. 51/14 obr. 05 w Piastowie

Prawo budowlane, obdmuje

UZASADNIENIE
W dniu 08.06.2018 r. Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla lokalu
mieszkalnego nr 7, położonego przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Piastowie na dz. nr ew. 51/14 obr. 05.

Zgodnie z art. 7 i ań. 10 $ 1 oraz art. 73 KPA zapewniono stronom czynny udział w każdym stadium postępowania
i umożliwiono im wypowiedzenie się co do zebranychdowodów i materiałów oraz zgłoszonychżądań, udostępniającdo wglądu akta
sprawy. Zgodnie z powyższym, w dniu 28.06.2018 r. pismem znak %/A.6740.3.284.2018.GW.KS zawiadomiono strony o wszczęciu

postępowania.Strony nie złożyły wniosków.
Złożony wniosek uznano za kompletny.
Przy rozpatrywaniu sprawy kierowano się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
Zgodnie z art. 35

zgodnoś

Ianem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

zgodnośćprojektu zagospodamwaniadziałki lub terenu z przepisami, w tym techniczno -- budowlanymi,
kompletnośćprojektu budowlanego i posiadaniewymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
j

Wkonanie

w przypadku obowiązku sprawdzeniaprojektu - przez.osobę po.siadającąwymagane upraw.niemabudowlane i legitymującą

się aktualnym na dzień opracowania projektu -- lub jego sprawdzenia-- zaświadczeniem,o którym mowa w art. 12 ust. 7.
Ponieważ spełnionoww. wymagania określone w art. 35 ust.l oraz w art. 32 ust. 4 brak było podstaw do odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał mniejszą
decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
blicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publiczne:l oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Adnotacja dot. opłaty skarbowej - zgodnie z Ustawą z dnia 16. ll .2006 r. o opłacie skarbowej: zwolniono / publ:ann
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wg rozdzielnika będącego w atdach sprawy

Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją spraw, w tym z uzgodnieniem regionalnego dynktora ochrony środowiska i opinią
inspektom sanitarnego,podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paźddemika 2008 r. o udostępmamumionnacJi o srodowisku l
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oddziaływaniana środowisko nie dotyczy

ouczenn orjest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzom budowlanego oraz projektanta'sbtamlącego
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