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Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, 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 administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 13.12.2017 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY l UDZIELAĆ POZWOLENIA NA BUDOWĘ
inwestor:

ELIPSA

Sp. z o. o.

obejmŃące:

budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym
na dz. nr ew. 82/5 obręb Parzniew, gmina Brwinów.
Autor projektu: mgr inż. arch. Maria Korandy, nr upr. bud. 13/09/SLOKK w specjalnościarchitektonicznej, wpisana na listę członków
SOLARP pod nr SL-1407
Sprawdził: mgr inż. arch. Andrzą Kozielski, nr upr. bud. 209/90 w specjalnościarchitektonicznej, wpisany na listę członków
SOLARP pod nr SL-0693

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. l
z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane:

pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy

1. Szczególnewarunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) Należy zastosować się do warunków określonych w:

Miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego.
b) kierownik budowy (robót) jest obowiązanyprowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
c) kierownik budowy (robót) jest obowiązanyumieścić 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);

4

SzczegółoweAvymaganiadotyczące nadzoru na budowie:

a) budowę nale4' realizować pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy (robót). Osoby, którym zostało powierzone

kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, są zobowiązane potwierdzić 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 któWmi jest wymagane

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej
. innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest
zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót b' 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 geodezyną,

d) przy wykonywaniu robót, zgodnie z art. 10 powołaną wyżu ustawa.--Prawo budowlane, należy stosowaćwyroby, 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,

f)

roboty budowlanew miąscach kolizji lub zbliżeń obiektu budowlanegoz istniejącymi przewodami: gazowymi, kanalizacgnymi,

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)
j)

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

Obszaroddziaływania obiektu(-6w), o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomości:dz. nr ew. 82/5 obręb Parzniew.gmina Brwinów

UZASADNIENIE
W dniu 13.12.2017r. inwestorzłożył xwlioseko wydanie pozwoleniana budowę.W związku z brakatniw podaniu,zgodniez art. 64 $ 2 KI'A,
w dniu 05.01.2018 r. wezwano inwestora do ich uzupełnienia. Inwestor uzupełnił braki określone w wezwaniu w dniu 12.01.2018 r.

Zgodnie z art. 7 i art. 10 $ 1 oraz art. 73 KPA zapen'mono stronom czymly udział w każdym stadium postępowaniai umożliwiono
im wypowiedzeniesię co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, udostępniającdo wglądu akta sprawy.Zgodnie z powyższym
w dniu 19.01.2018r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego. Ze względu na brak analizy zacienienia właściciele działki
nr e'w. 82/4 zostali uznani za stronę w prowadzonym postępowaniu. W zxviązku z brakami w dokumentacji postanowieniemnr 1104/2018 z dnia
19.01.2018 r. nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentacji z jednoczesnym określeniem terminu ją uzupełnienia. W dniach

14.02.2018 r.. 20.02.2018 r. i 22.02.2018 r. wpłynęły uzupełnienia. W związku z nidasnościami wynikającymi ze złożonych uzupełnień dnia
23.02.2018 r. postanowieniem nr 315/218 nałożono na Inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentacji w temlinie 7 dni od daty otrzymania.
W dniach 02.03.2018 r. i 06.03.2018 r. wpłynęły uzupełnienia. Z przedłożone] analizy zacienienia wynika, iż pomieszczeniaw budynku znajdującym

się na dz. nr ew 82/4 mają zapewnionei godziny nasłonecznieniazgodnie z $ 60 RozporządzeniaMinistra Inltastruktuiy w sprawiewarunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie
W dniu 05.02.2018 r.'wpb'nął wniosek Państwa Joanny i Pawła Sąrmańskich
właścicieli dz. nr ew 82/6 obręb Parzniew, o uznanie za stronę
w prowadzonym postępowaniu administracgnym. Dnia 07.03 .20 18 r. wezwano wnoszących do wskazania konkretnego przepisu prawa materialnego,
z którego wywodzą swój interes prawny W odpowiedzi dnia 16.03.20 18 r. wpłynęło pismo Państwa Joanny i Pawła Szymańskich

Art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi, iż stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele,
użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomościznajdujących się w obszarze oddziaływania nieruchomości. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ww. ustawy
przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Zatem analizQąc powyższe, konieczne jest ustalenie, cq'

konkretny przepis prawa wprowadza ograniczeniaw zagospodarowaniujakiejkolwiek innej nieruchomości w.związku z realizacją inwestycji objęto
pozwoleniem na budowę. Zaznaczyć należy, że tylko ograniczenia w zagospodarowaniuniemchomości związane z konkretnym puepisem pra:va

Wrowadzającym takie ograniczenia dają' prawo właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi wiwzystemu nieruchomości takie działki
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do uczestnictwa w charakterzestrony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym pozwolenia na budowę. Ograniczenia, które nie są.wynikiem
mieć interes
stnienia przepisów prawych, nie dają podstaw do uznania danego podmiotu za stronę w takim postępowaniu. Osoba taka może
faktyczny, a nie interes plamy Nie jest zatem tak, że obszar oddziaływania to teren, w którym da się odczuć skutki, uciążliwości spowodowane
funkcjonowaniemjakiegoś obiektu, bowiem takie rozumienie obszaru oddziaływania odwohye.się do oddziaływania faktycznego, którego nie można
utożsamić z oddziaływaniem polegającym na wprowadzeniu ograniczeń. W każdym przypadku obszar oddziaływania obiektu musi być określony
w oparciu o powszechnie obowiWjące przepisy prawa. Samo subiektywne odczucie określonego podmiotu, że inwestycja oddziahye na ;jego
nieruchomość nie jest wystarcmlące do uznania, że nieruchomość jest usytuowana w obszarze oddziaływania danego przedsięwzięcia. Interes
prawny, będący koniwzną przesłanką do uznania danego podmiotu za stronę musi istnieć obiektywnie. Jak wskazano wyżej interes praurny
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w postępowaniu administracgnym oznaczaustalenie z konkretnym przepisem prawa wprowadmyącymje, dają właścicielowi, zarządcy
lub użytkownikowi wieczystemuprawo do uczestnictwa w charakteru strony w postępowaniuadministracyjnym dotyczącym pozwolenia
na budowę. Od tak pojmowanegointeresu prawnego należy odróhlić interes faktyczny, kiedy to jednostka jest wprawdzie bezpośrednio
zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak wskazać przepisu prawa powszechnie obow ązującego, który stanowiłby

podstawę je] roszczenia iw konsekwencji uprawniał ją do żądania stosownych czynności organu administmcji. Podmiot więc d a którego
z przepisow prawa materialnego nie wynikają żadne uprawnienia ani obowiązki, nie ma przymiotu strony w świetle art. 28 Kpa nie jest legitymowany
do żądania wszczęcia postępowania, czy też kwestionowania zapadłych w tym postępowaniu rozstrzygnięć

W pismach Państwa'Szymańskichz dnia 05.02.2018 r. oraz z dnia 16.03.2018 r. brak jest wskazaniaprzepisu.prawamaterialnego, z którego
wnoszący wywodziliby swój interes prawny w przedmiotowo sprawie. Ponadto ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu administracyjnym dotyczącym pozwolenia na budowę brak jest podstaw do uznania właścicieli dz. nr ew 82/6 za strony w tym
postępowaniu.
Powyższa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Przy rozpatrywaniu sprawy kierowano się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Zgodnie z art. 35 u
zgodność pro faktu budowlanego z mieljscoW

planem zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,

zgodność projektu zagospodarowaniadziałki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-- budowlanymi,
kompłetność projektu budowlanego i posiadaniewymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeńoraz informaqi dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, a także zaświadczenieo wpisie na listę członków właściwęl izby samorząduzawodowego,
wykonanie -- w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu
przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą
się a'ktualnym na dzień opracowania projektu -- lub jego sprawdzenia -- zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
Ponieważspełniono \mv.wymagania określone w art. 35 ust.l oraz w art. 32 ust. 4 brak było podstaw do odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na
U
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 publicznej, który wydal
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwolania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Adnotacjadot. opłaty skarbowej- zgodniez Ustawąz dn. 16.11.2006r. o opłacieskarbowej:zwolniono / pobrano

Wydziału Architektury

Otrzymują(strony
wg rozdżielnika

postępowania):
będącego w aktach sprawy

In6omlacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją spraw, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środoMsh i opinią
inspektora sanitamego,podlW podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale spoleczeństwaw ocluonie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie dotyczy.
-:. .d q.
In6nnnacja o niniejszej decyzji io moż]iwościach zapoznaniasię zjej treścią oraz z dokumentacją sprawy pod]egapodaniu do publicznej wiadomości.zgodnie z art. 72 ust.
6 ustawy z dnia 3 paździcmHca 2008 r. o udostępnianiu in6orinacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochote

środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko nie dotyczy.
Pouczenie
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonymtenninie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta spramyącego
nadzórnadzgodnościąrealizacjibudowyzProjektem,dołączającnapiśmie'
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aświadczemc kierownika budowy(roma) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa l ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którytn mowa w art..12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane)

2.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wJ'nlaganejest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru
budou danegoo zakończeniu budovW.jeżeli orgarl ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji(zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany 'uzyskać decyzję
o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budou'danegojest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: '\Ą ]X-XV], XV]]
(z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII(z uvlątkiem obiektów

magazynowych:budynki składowe, chłodnie, hangaryi wiad. a także budynków kolejowych: nastawnie,podstawetrakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
strażluce przejazdowe i myjnle taboru kolejow ego), XX, XXll(z Wlątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV(z wyjątkiem stawów rybnych),
XXVll(: w[ątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów me]ioracy]nych), XXV]]]-XXX(zob
art. 55 ust. ] pkt ] ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
3.

4.
5.

Inu estor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego(zob. ait. 55 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Plan-o budowlane)
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniubudowy możewystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie(zob. art, 55 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego pneprowadzi obowiązkową kontrolę

budowyzgodnie z art: 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Rawa budowlane.(zob. art. S9 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawobudowlane).'Wniosek

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy(zob, art. 57 ust. 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane)
Dane techniczne budynku:
ścianyzewnętrzne
pow. użytkowa mieszkań
ilość kondygnacji nadziemnych

mur
1036,81 mż

lv

