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Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlaneoraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracynego, po rozpatrzeniu wniosku o
pozwolenie na rozbiórkę z dnia 21.12.2017 r.

UDZIELAM POZWOLENIA NA ROZBIORKĘ
dla

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

rozbiórkę słupowej stacji transformatorowej SN;15 kV/nN-0,4 k\{, elektroenergetycznejsieci
napowietrznej SN--15 kV i nN---0,4kV pozy ul;tZółwińskiej na dz. nr ew. 120/18, 175/2, 174/2, 173,
172/1, 171/3, 170, 169/2, 169/1, 169/3, 575, 574, 167/3, '167/2,:166/2, 166/1, 166/8, 165/7, 165/1, 164/2,
164/18, 164/3, 120/5, 107/11 położonych wlmiejscowości Owczarnia, gmina Brwinów.
z zachowaniem następujących warunków, zgodniei';- nt. 36...;-pst7/
1 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) Należy zastosowaćsię do wamnków określonychw: nie dotyczy.
b) kierownik budowy(robót)jest obowiązanyprowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
c) kierownik budowy (robót) jest obowiązany umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacgną oraz

ogłoszenie zawierające dane dotyczącebezpieczeństwapracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących
obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;

d) kierownik budowy(robót) jest obowiązanyodpowiedniozabezpieczyćterenbudowy(rozbiórki);
3.
a)

Terminy rozbiórki:
lstniąących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania
shpoweJ stacji tranformatorowej
SN-15 kV/nN-0,4 kV. elektroenergetycznej
sieci napowietrznejSN-15 kV i nN-0,4 kV -- nie określasię

b)
4.

Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

a)

budowę naleąr realizować pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy(robót). Osoby, którym zostało powierzone
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, są zobowiązane potwierdzić własnoręcznie podpisemprzyjęcie
powierzonych im funkcji, przechowywać przez okres wykonania robót dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz
udostępnić te dokumenty przedstawicielomuprawnionych organów,

b) zgodnie z art. 42 ust. 4 prawa budowlanego,przy prowadzeniurobót budowlanych,do kierowania którymi jest wymagane

przygotowanie zawodowe w spec)alnościtechniczno-budowlanejinnej niż posiada kierownik budów, inwestor jest
c)

e)
D

zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności,
zgodnie z art. 43 ust. l prawa budowlanego obiekt budowlany w terenie wytyczy uprawniony geodeta , a po zakończeniu robót
nale4' wykonać powykonawczą inwentaryzacjęgeodezyjne,

roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzony dokumentacją budowlaną w sposób zapewnidący bezpieczeństwo ludzi
i mienia oraz ochronę środowiska,
roboty budowlane w miejscachkolizji lub zbliżeń obiektu budowlanegoz istniąącymi 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
inwestorskiego

i)

j)

kierownik budowy zobowiązanyjest do utrzymania należytego porządku na terenie budowy i terenach okolicznych
po zakończeniu robót, wykonawcajest 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.
nieruchomości: działki objęte wnioskiem.

Prawo budowlane, obejmuje

UZASADNIENIE
W dniu 21.12.2017 r. inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymagań określonych w art. 64 $ 2 Kodeks Postępowania AdministracŃnego w dniu
12.01.2018 r. wydane zostało wezwanie nakładające na Inwestora obowiązek
w dokumentacji w określonym temiinie. W dniu 17.01.2018 r. dokumentację uzupełniono.

usunięcia

braków

występujących

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, u4'tkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania
obiektu". W związku z powyższym właścicieli działek uznanoza strony w postępowaniuadministracŃnym

Zgodnie z art. 7 i art. 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 zgłoszonych żądań,udostępniającdo wglądu akta
sprawy. W dniu 29.01.2018 r. pismem znak WA.6741.123.2017.AS zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. Strony
nie złożyły wniosków.
Niniejsza decvzie wvdaie sie na wniosek inwestora, w Qtlarciu Q
zgodę właściciela obiektu,

opis zakresui sposobuprowadzenia robót rozbiórkowych,
opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi 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.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec

organu administracji publicznej, który wydal decyzję.Z dniem doręczeniaorganowi administracji publicznej
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 dn. 16.1 1.2006 r. o opłacie skarbowej: pobrano

«;'
Wydziału Alchitcktury

Otrzvmui4 na prawach stron
- wg rozdzielnika będącego w aktach sprawy
Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją spraw, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochoty środowiska i opinią
inspektom sanitamego, podlega podaniu do publicznęl wiadomości zgodnie z ait. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu infomlaęji o środowisku i
jego ocluonie, udziale społeczeństwaw ochocie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko -- nie dotyczy.
Informacja o niniejszej decyzji io możliwościach zapoznaniasię z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlegapodaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust.

6 ustawy z dda 3 paździemika2008 r. o udostępniaŃuinformacji o środowiskui jego ochronie,udziale społeczeństwaw ochocie środowiskaoraz o ocenach
oddziaływania na środowisko -- nie dotyczy.
Pouczenie:
1.
1)

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzom budowlanego oraz projektanta spramyącego
nadzór nad
reanzacJiouaowy z projektem, aoTączalącna pismie:
budową
oświadczenie
budowy (robót)
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz prWlęcie

(robotamibudowlanymi),
atakże
2) w pmypadkuustanowienianadzoru
3)

go nad danymi robotami
dane

o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

inspektoranadzom
a także
ne w

przyjęcie

Qktórym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

pehienianadzom
Prawo budowlane;
(zob. art. 41 ust. 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. '- Prawo

lę

