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Na podstawieart. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz na podstawieart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracgnego,
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 02.07.2018 r.

ZATWIERDZAM

PROJEKT BUDOWLANY l UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
dla;

Gminy Raszyn
obejmującego:
budowę sieci wodociągowej na dz. nr ew. 453/2, 575/1, 576/2, 576/3, 576/5, 577/1, 578/1, 579/2,
580/2, 581/2, 582/5, 582/6, 624/3, 625/1, 873, 886 obr. Jaworowa, gm. Raszyn
Autor projektu: mgr inż. Marek Zieliński, nr upr. bud. 1122/CH/94, wpisany na listę członków LOlIB pod nr ew. LUB/IS/2632/01
Sprawdzający: mgr inż. Halina Brzozowska, nr upr. bud. 158/Lb/87, wpisana na listę członków LOlIB pod nr ew LUB/IS/0652/01

z zachowaniem
następujących
warunków,
zgodniez art. 36 ust. ] 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 zastosować się do warunków określonych w:
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego'nr 1/18 z dn. 26.01.2018r.,
warunkach technicznych dla proyektowaną sieci wodociągowej nr DT.7037/45/17/Z.3.w z dn. 25.04.2017 r..
protokole z naradykoordynacyjnej znak WGN.6630:498.2017 z dnia 19.07.2017r.,
opinii techniczno z dn. 16.03.2017 r. znak WIS.71 11.1.47.2017.JD.
decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym nr ZU/1 72/2017 z dn. 23.08.201 7 r.,
decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym nr 68/U/2017 z dn. 04.05.201 7,

b) kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
c) kierownik budowy (robót) jest obowiązany umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miqscu, tablicę informacgną oraz
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących
obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;

a) Klerowmk budowy (robót) Jest obowiązanyodpowiednio zabezpieczyćteren budowy (rozbiórki);

b)

4. Szczegółowewymagania dotyczącenadzoru na budowie:
a) budowę nale4' realizować pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy (robót). Osoby, którym zostało powierzone
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, są zobowiązanepotwierdzić własnoręcznie podpisem 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

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlaną innej niż posiada kierownik budowy, inwestor'jest
zobowiązany zapewnić ustanowieniekierownika robót w danej specjalności,
c) zgodniez art. 43 ust. l prawabudowlanegoobiekt budowlany w tereniewytyczy uprawnionygeodeta,a po zakończeniurobót
należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjn%
d) przy wykonywaniu robót, zgodniez art. 10 powołaną wyżęl 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 zapewniający bezpieczeństwo ludzi
i mienia oraz ochronę środowiska,
D

roboty budowlane w miejscachkolizji lub zbliżeń obiektu budowlanego z istniejącymi przewodami: gazowymi, kanalizacUnymi,

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 gromadzenia atestów na materiały użyte w trakcie budowy,

i)

j)

kierownik budowy zobowiązanyjest do utrzymania należytego porządku na terenie budowy i terenach okolicznych,
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 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomości : działki objęte wnioskiem.
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UZASADNIENIE

zostali uznani za strony w postępowaniuadministracyjnym
Powyższa inwestycja jest zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przy rozpatrywaniu spraw kierowano się zasadamiproporcjonalności, bezstronnościi równego traktowania.
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l inwestycji celu publicznego i wymaganiami ochrony środowiska,
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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 odwolania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
bliczncj, który wydal dec)zję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
'
' '
odwołania przez ostatnią zestron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Adnotacja dot. opłaty skarbowej - zgodnie z Ustawą z dn/

<oopla( ie skarbową: zwolniono / pobranło.
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Wydziału Architektury

Otrzymują:
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wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
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oddziaływania na środowisko - nie dotyczy
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Pouczenie

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta spramyącego
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7 lipca 1994 r. : Prawobudowlane).

