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NR129k / 2018

DECYZJA

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 administracgnego, po rozpatrzeniu

wniosku o pozwolenie na rozbiórkę z dnia 28.05.2018 r.

ZATWIERDZAM PROJEKTROZBIÓRKI
ORAZ UDZIELAM POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ
dla

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy Garbarskiej 21 A, 20-340 Lublin
obejmujące:

rozbiórkę sieci elektroenergetycznejSN ISkM słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV
na dz. nr ew. 580, 589/30, 589/31, 590/2, 590/3, 590/4, 590/5, 590/11, 590/12, 591/4, 591/7, 591/8, 591/11,
591/14) 595/10, 595/11, 595/25, 595/18, 595/17, 598/16, 598/18, 598/17, 604, 595/28, 592/16

obr. Strzeniówka, gm. Nadarzyn.
z

zachowaniem

następujących

warunków,

zgodnie z
z art.
art.
zgodnie

36

z dnia7 lipca 1994r. Prawobudowlane:

ust.

l

Ph

1-4 oraz art. 42

ust.

2

3

ustawy

1. Szczególnewarunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) Należy zastosować się do warunków określonych w:
projekcie rozbiórki
b) Kierownik
kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;

c) kierownik
kierownik budowy
budowy (robót)
(robót) jest
jest obowiązany
obowiązany umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym midscu, 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;
d) kierownik budowy(robót) jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyćteren budowy (rozbiórki);
l

3. Terminy rozbiórki:
lstnięjących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania

sieć elektroenergetycznaSN 15kV.

słupowa stacja trans6ormatorowa 15/0,4 kV - nie określa się;

4. Szczegółowewymagania dotyczące nadzoru na budowie:

a) budowę. należy realizować pod nadzoremuprawnionego 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
udostępnićte 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 budów, inwestor jest
zobowiązanyzapewnić ustanowienie kierownika robót w danejspeqalności,
c) zgodnie z art. 43 ust. l prawa budowlanego obiekt budowlany w terenie wytyczy uprawniony geodeta , a po zakończeniu robót
należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjn%

d) przy wykonywaniu robót, zgodnie z art. 10 powołanęl wyżu ustawy -- Prawo budowlane, należy stosować wyroby, które zostały
wprowadzone do obrotu zgodniez przepisami odrębnymi,
e) roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzony dokumentacją budowlaną w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi
i mienia oraz ochronę środowiska,

D

roboty budowlanew miejscach kolizji lub zbliżeń obiektu budowlanego z istniąącymi przewodami: gazowymi, kanalizacyjnymi,
wodociągowymi, telekomunikacyjnymi, 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
nadzoru inwestorskiego,

h) kierownik budowy ma obowiązek gromadzenia atestów na materiały uż},te w trakcie budowy,

i)

kierownik budowy zobowiązanyjest do utrzymania należytegoporządku na tereniebudowy'i terenachokolicznych,

j)

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. - Prawo budowlane,

obąmuje nieruchomości: dz. nr ew. 580, 589/30, 589/31, 590/2, 590/3, 590/4, 590/5,'590/11, 590/12, 591/4, 591/7, 59]/8, 591/] 1
591/14, 595/10, 595/1 1, 595/25, 595/18, 595/17, 598/16, 598/18, 598/17, 604, 595/28, 592/16 obr. Strzeniówka, gm. Nadarzyn.

UZASADNIENIE
W dniu 28.05.2018r. inwestor złożył wniosek o pozwoleniena rozbiórkę.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
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Kodeks PostępowaniaAdiŃnistracyjnego (Dz.U.2017.1257) zapewniono stronom czynny udział w każdym stadium postępowania i
umożliwiono im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, udostępniając możliwość
wglądu w akta sprawy.
Prą' rozpatrywaniu sprawy kierowano się zasadamiproporcjonalności, bezstronnościi równego traktowania.
Ninieiszą

deę

zgodę właściciela obiektu,

projekt rozbiórki

Od decyzji przysługuje odwołaniedo Wojewody Mazowieckiegoza pośrednictwemorganu, który wydał mniejszą
decyzję,w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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Adnotacja dot. opłaty skarbowej zgo
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Otrzymują :
vg rozdzietnika będącego'w aktach sprcEwy

oddziaływania na środowisko nie dotyczy.
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