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DECYZJA NR c2.,g8/2018
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane oraz

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

Kodeks postępowania a(hninistracyjnego,po rozpatrzeniu

wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 2 1.12.2017 r.

UDZIELAM POZWOLENIA NA ROZBIORKĘ
dla

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21a w Lublinie
obejmujące

rozbiórkę słupowych stacji transformatorowych SN-15kV/nN-0,4 kV. elektroenergetycznejsieci
napowietrznej SN-15kV i nN-0,4 kvs elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV na dz. nr ew. 536/12,
146,537, 148/2 położonych w miejscowości Owczarnia -- ul. Zółwińska oraz na dz. nr ew. 31, 16, 32, 211/2,
12/3, 12/5, 12/9, 33/3, 34, 35/5, 45/6, 48/19, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 216/1, 94/3, 116, 117,36/4, 36/6, 37/1, 37/6,
37/3, 38/1, 38/2, 19/6, 19/7, 22/74, 22/32, 22/33, 22/67, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/1 1, 22/12, 22/13, 22/14, 22/1 5,
22/16, 22/17, 22/18, 21, 212, 22/19, 22/31, 22/70, 22/71, 22/55, 22/76, 22/41, 22/42 położonych w miejscowości

Zółwin -- ul. Nadarzyńska, ul. Wodna, ul. Kasztanowa,ul. Szkolna i ul. Polna, gmina Brwinów

r

Autor projektu: mgr inż. Jakub And&chowicz, nr upr. bud. MAZ/0602/P00E/13,
wpisany na listę członków MOlIB pod nr ew. MAZ/IE/01 14/14.
Sprawdzający: mgr inż. Roman Guzik, nr upr. bud. PDK/0 189/P00E/06 w specjalności instalacyjnęj

wpisany na listę członków POlIB pod nr ew. PDK/IE/0022/07
z zachowaniem następUących warunków, 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 zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) Należlr zastosować się do warunków określonych w: nie do6'czy.

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

d) kierownik budowy (robót) jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyćteren budowy (rozbiórki);

3. Terminy rozbiórki:
a) Istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszegoużytkowania -- nie określa się
4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
a) budowę należy realizować pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy(robót). Osoby, którym zostało powierzone
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, są zobowiązane potwierdzić własnoręczniepodpisemprWjęcie
powierzonych im funkcji, przechowywać przez okres v/ykonania robót dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz
udostępnićte dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów,
b)

zgodnie z art. 42 ust. 4 prawa budowlanego,prąd prowadzeniurobót budowlanych,do kierowania którymi jest v/ymagane

prq'gotowanie zawodowew specjalnościtechniczno-budowlanąinnej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest
zobowiązanyzapewnić ustanowienie kierownika robót w danejspecjalności,
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,

e)

robot' należy .realizować zgodnie z zatwierdzony dokumentacją budowlaną w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi
i mienia oraz ochronę środowiska,

D robot' budowlane w miejscach kolizji lub zbliżeń obiektu budowlanego z istniejącymi przewodami: gazowymi, kanalizacyjnymi,
wodociągowymi, telel(omunikacyjnymi, energetycznymi należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym i pod nadzorem
inspektorów właściwych służb,
g) inwestor jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić organ nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy i inspektora
nadzoruinwestorskiego,
i)
j)

kierownik budowy zobowiązany jest do utrzymania należytego porządku na terenie budowy i terenićh okolicznych
po zakończeniu robót, wykonawcajest zobowiązany do uporządkowania terenu i przywrócenia stanu pierwotnego,

Obszaroddziaływaniaobiektu(-ów), o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obąmuje
nici'uchomości: działki objęte wnioskiem

UZASADNIENIE
W dniu 21. 12.2017 r. inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymagań określonych w art. 64 g 2 Kodeks PostępowaniaAdministracyjnego
w dniu 15.01.2018 r. wydane zostało wezwanie nakładającena Inwestora obowiązek usunięcia braków występujących
w dokumentacji w określonym terminie. Inwestor w dniu 17.01.2018r. uzupełnił dokumentację.
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego ,,stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są:

inwestorzy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcynieruchomościznddujących się w obszarzeoddziaływania
obiektu
e

Zgodnie z art. 7 i art. 10
10 $ 1 oraz
oraz ań.
art. 73
73

KPA zapewniono stronom czynny udział w każdym stadium postępowania

i umożliwiono im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, udostępniając do wglądu akta

sprawy. Zgodnie z powyższym, w dniu 01.02.2018 r. pismem znak WA.67401.125.2017 zawiadomiono strony o wszczęciu
postępowania.Strony nie złożyły wniosków.
Ninieisza decvzie wvdai
opis zakresui sposobuprowadzeniarobót rozbiórkowych,
opis sposobuzapewnienia bezpieczeństwaludzi i mienia,
szkic usytuowania obiektu.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał mniejszą

decyzję,w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Adnotacja dot. opłaty skarbowej -- zgodnie z U:

16.11
.2( 06 r. o opłacie skarbowej: pobrano

KASTY
mgr inżl"afi:6.J&tt;#a Moroz
zastępca NACZELNIKA
Wydziału Architektury

Otrzvmu

na orawach stron

Informacja o niniąszd decyzji oraz o możliwości zapoznaniasię z dokumentacją spraw, w tym z uzgodnieniem regionalnego dWektora ochrony środoMska i opinią
inspektora sanitamego,podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu infom)azji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenachoddziaływania na środowisko -- nie dotycąr
[nformacja o niniejszej decyzji io moż]iwościach zapoznania się zjej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlegapodaniu do publicznej wiadomości.zgodnie z art. 72 ust.

6 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiuinformacji o środowiskui jego ochronie,udziale społeczeństwaw ochronie środowiskaomz o ocenach
oddziaływania na środowisko -- nie dotycąr.
Pouczenie
1.

1nwestorjest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawyącego
nadzór nadzgodnością realizacji budowy z produktem,dołączającna piśmie

1) oświadczmiekierownika budowy(robót) stwierdzdącesporządzenieplanu bezpieczeństwai ochrony zdrowia oraz prWjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o któiyln mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2)

w prWpadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego

oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające prWjęcie obowiązku pełnienia nadzoru

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3)

infarmaęję zawierającą dane zamieszczonew ogłoszeniu, o którym mowa w ań. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
lyy4 r. Prawo Duaowiane.).
ustawy z dma

Prawo budowlane(zob. ait. 41 ust. 4
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