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DECYZJA

1 6 SIE. 2018

NR ,4QÓ8/20i8

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 budowę z dnia 13.06.2018 r. i pisma w sprawie

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY l UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
dla
Polskiej Spółki Gazownictwa

Sp. z o. o.

z siedzibą przy ul. Kruczej 6/14 w Warszawie
obejmującego:

budowę sieci gazon'ej ś.c. a 40 PE w celu zasilenia budynków jednorodzinnych

w działce nr ew. 247/27 we wsi Otrębusy, gmina Brwinów
Autor projektu: mgr inż. TomaszSybilski, nr upr.bud. MAZ/0461/PBS/15,wpisanynalistę członków MO]IB pod nr ew. MAZ/]S/0] 01/15
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Cygan, nr upr. bud. MAZ/0135/P00S/13, wpisany na listę członków MOlIB pod nr ew. MAZ/IS/0082/10

z zachowaniemnastępującychwarunków, 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 zabezpieczeniaterenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) Należy zastosować się do warunków określonych w:
- Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
Warunkach technicznych z dn. 26.02.2016 r.,

Protokole z narady koordynacyjnej znak WGN.6630.29.2018 z dnia 17.01.2018r.

4. Szczegółowewymagania dotyczące nadzoru na budowie:
a)

budowę należy realizować pod nadzorem uprawnionego kierownika budoxĄy(robót). Osoby, któż'm zostało powierzone
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, są zobowiązane potwierdzić 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 usl. 4 prawa budowlanego,przy prowadzeniu robót budowlanych,do kierowania którymi jest wymagane

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlaną inne.l niż posiada kierownik budowy, inwestor jest
zobowiązany zapewnić ustanowieniekierownika robót w daną specjalności,
c) zgodnie z art. 43 ust. l prawa budowlanego obiekt budowlany w terenie wytyczy uprawniony geodeta , a po zakonczeniu robót

należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezŃną,
przy wykonywaniu robót, zgodniez art. 10 powołanej wyżej ustawy Prawo budowlane, należy stosowaćwyroby, 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)

D

roboty budowlane w midscach kolizji lub zbliżeń obiektu budou'danegoz istnidącymi przewodami: gazowymi, kanalizacyjnymi,

wodociągowymi, telekomunikacgnymi, 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) kierownik budowy zobowiązanyjest do utrzymania należytego porządku na terenie budowy i terenachokolicznych,
j) 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: działka objęta wnioskiem.

UZASADNIENIE
W dniu 13.06.2018 r. inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Złożony wniosek uznano za kompletny.

Zgodnie z art. 7 i art. 10 $ 1 oraz art. 73 KPA zapen'monostronomczynny udział w każdym stadiumpostępou'ania
i umożliwiono
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, udostępniającdo wglądu akta sprawy. Zgodnie
z powyższym, w dniu 28.06.2018 r. pismem znak WA.6740.2.96.2018.BS.DO zawiadomiono strony o XĄ'szczęciu
postępowania. Strony nie złożyli'
wniosków. Art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi, iż stronami w postępowaniuw sprawie pozwolenia na budowę są: inNA'estor
oraz właściciele,
uż},tkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarzeoddziaływania 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,

wprowadzającychzwiązanez tym obiektem ograniczeniaw zagospodarow
aniu tego terenu.Zgodnie z powyższym inwestor i właściciel działki
zostali uznani za strony w postępou'aniu administracyjnym. W związku z brakami w dokumentacji postanowieniem nr 1055/2018 z dnia 28.06.2018 r.
nałożono na Inu,estora obowiązek uzupełnienia dokumentacji z jednoczesnym określeniem terminu jej uzupełnienia. W dniu 16.07.2018r. inwestor
z\wócił się z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków. Postanowieniem nr 1195/2018 z dnia 19.07.2018 r. poinformowano inwestora
o u'znaczeniu nowego terminu uzupełnienia braków g. do dnia 03.08.2018 r. W dniu 02.08.2018 r. uzupełniono dokumentację.
Powyższa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przy rozpatrywaniu sprawy kierowano się zasadamiproporcjonalności, bezstronności i róxx'negotraktowania.
Zgodnie z art. 35 ust.l. orzed wydaniem decyzji sprawdzono=
zgodność projektu budoxx'danego
z miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennegoi wymaganiami ochrony środowiska,
zgodność projektu zagospodarowaniadziałki lub terenu z przepisami, w tym techniczno -- budowlanymi,
kompletność projektu budowlanego i posiadaniewymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeńoraz informacji dotyczącą bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, a także zaświadczenieo Wpisie na listę członków właściwej izby samorząduzawodowego,

wykonanie -- w przypadku obowiązku sprawdzeniaprojektu -- przez osobę posiadającąwymagane uprawnienia budowlane i legitymującą
się aktualnym na dzień opracowania projektu -- lub jego sprawdzenia-- zaświadczeniem,o którym mowa w art. 12 ust. 7
Ponieważ spełniono xxąv.wymagania określone w art. 35 ust.l oraz u, art. 32 ust. 4 brak było podstaw do odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na
U
budowę

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazou'ielkiego za pośrednictwemorganu, który wydał mniejszą
decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
\V trakcie biegu terminu do n'niesienia odn'ołania strona może zrzec się prmva do s4'niesieniaod)volania n'obec organu administracji

publicznej, który n),dał dech'zję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej ośsA'iadczenia
o zrzeczeniu się praw'ado n'niesienia
odwolania przez ostatnią ze stron postępmvania, deal'zja staje się ostateczna i praw'omocna.

Adnotacja dot. opłaty skarbową

zgodnie z Uęla'

.dn. 16. 1 1.2006 r. o opłacie skarbowęl
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Otrzymują:
wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
Informaclja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją spraw, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ocluony środowiska i opinią
inspektom sanitamego,podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustaxlryz dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddział'u'ania na środowisko -- nie dotyczy.
Informacja o niniejszej dec)-zaiio możliwościach zapoznania się zjej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust.

6 ustaxWz dnia '3 paździemika2008 r. o udostępnianiuinformaclji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ocluonie środowiskaoraz o ocenach
oddziaływania na środowisko nie dotyczy.
Pouczenie

l

Inwestorjest obowiązany zawiadomić o zamierzonym tenninie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawyącego
nadzór nad zgodnościąrealizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie
oświadczenie kierownika budowy(robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlan)mi),

a także zaśw iadczenie, o którym mowa w art. 12 usl. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane;

2)

w przypadku ustanowienia nadzom inwestorskiego - ośxMadczenieinspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru
inwestorskiego naddanymi robotami budoxx'lanymi, a także zaświadczenie,o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane;
3) informację zawierającą danezamieszczonew ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(zob. art. 41 ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wymaganejest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru
budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w tenninie 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 przystąpieniemdo uż)akowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję

o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest XWmaganepozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: Ę IX-XVI, XVII
(z wyjątkiem w arsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII(z wylątkiein obiektów

magazynowych:budynki składowe,chłodzie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie,podstacletrakcyjne, lokomotywownie,wagonownie

3.

4

strażnicy przęjazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXll(z Wlątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV(z wylątkiełn stawów r)bnych),
XXVll(z xwlątkiem jazów. wałów przeciwpowodziowych, opaseki ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVlll-XXX(zob.
art. 55 ust. l pkt l ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod wanmkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego(zob. art. 55 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem a wydanie deal'4i o pozwoleniu na użytkowanie(zob. art. 55 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

5

Prawo budowlane)

Przed wydaniem decy4i w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę
budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(zob. art. 59 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezw anie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy(zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane)

