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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.

na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 07.08.2018 r

ZATWIERDZAM

Prawo budowlane oraz

Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu

PROJEKT BUDOWLANY l UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
dla:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczyw Warszawie
z siedzibą przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa
obejmujące:

budowę sieci gazowej średniego ciśnienia 0 63 PE na dz. nr ew. 857/37, 857/10, 856/8, 855/11,
854/10, 853/26, 2249, 2250 obr. Nadarzyn, gm. Nadarzyn.
Autor projektu: mgr inż. mgr inż. Ireneusz Nowak, nr upr. bud. MAZ/0039/PWOS/043 w specjalnościinstalacylnel, wpisany na listę członków
MOlIB pod nr ew. MAZ/IS/1180/04
Sprawdzający: mgr inż. Norbert Bukowski, nr upr bud. MAZ/0460/P00S/1 0 w speclahlości instalacylneU,u'pisany na listę członków
MOlIB pod nr ew. MAZ/IS/0206/10
'

z zachowaniem następującychwarunków, 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. Szczególne\warunki zabezpieczeniaterenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) Należy zastosować się do warunków określonych w:
- Miejscowym

U
ą

planie zagospodarowania przestrzennego

warunkach technicznych z dnia 29.08.2016 r., 07.11.2016 r.,
protokole z narady koordynacyjnej znak WGN.6630.153.2018 z dnia 21.03.2018 r..
decyzji Wójta Gminy Nadarzyn nr 39/201 8 znak 1-1.7230.1.25.2018.Mp z dnia 02.03.2018 r.
piśmie Pańshvowego Gospodarstwa WodnegoWodyPolskiez dnia19.02.201
8 r.,
kierownik budowy (robótl jest obowiązanyprowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
budowy (robót) jest obowiązany umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miąscu, tablicę informacŃną oraz

kierownik

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących
obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych
©

kierownik

budowy (robót) jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren budowy

2. €«}+-"ą-tk-a

(rozbiórki);

3. '!'ern
a)
b)

V

4. Szczegółowewymagania dotyczącenadzoru na budowie:
a) budowę należy realizować pod nadzoremuprawnionego kierownika budowy (robót). Osoby, którym zostało powierzone
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budow anych, 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 ust. 4 prawa budowlanego, przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane

przygotowanie zawodowe w specaajnościtechniczno-budowlanej inną 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 zakończeniu robót
należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjne,
d) przy wykonywaniu robót, zgodnie z art. 10 powołaną wyżu ustawy -- Prawo budowlane, należy stosować wyroby, które zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzony dokumentacją budowlaną w sposób zapewnidący bezpieczeństwo ludzi
i mienia oraz ochronę środowiska,
f)

roboty budowlane w miqscach kolizji lub zbliżeń obiektu budowlanego z istniejącymi przewodami: gazowymi, kanalizacyjnymi,

wodociągowymi, telekomunikacyjnymi,energetycznyminależy Wkonywać 'wyłącznie sposobemręcznym i pod nadzorem
inspektorówwłaściwychsłużb,

'

'

'

'

'

'

g) inu-estorjest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić organ nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

'

'

h) kierownik budowy ma obowiązek gromadzenia atestów na materiały użyte w trakcie budowy,

i)
j)

kierownik budowy zobowiązanyjest do utrzymania należytegoporządku na terenie budowy i terenachokolicznych:
po zakończeniu robót, wykonawcajest zobowiązany do uporzą(lkowaniaterenu 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: działki objęte wnioskiem.

UZASADNIENIE
W dniu 07.08.2018r. Inwestor wystąpił z wnioskiem na przedmiotoweinwestycję . Zgodnie z art. 7 i art. 10 $ 1. oraz art. 73

Przy rozpatrywaniu sprawy kierowano się zasadamiproporcjonalności, bezstronnościi równego traktowania.
Zaodniez art. 35 ust.
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Ianem zagospodarowaniaprzestrzennegoi Wmaganiami ochrony środowiska,
zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno -- budowlanymi, .
..
.. .--:..--.:-'',.
kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwo]eń ] sprawdzi)n oraz miormacji aotyczącc] uczp'cuzc'-b-wa

i ochronyzdrowia,a takżezaświadczenie
o wpisie nalistę członkówwłaściwejizby samorządu
zawodowego,
-;...,--..:...
wykonanie -- w plzl'padku obowiązku sprawdzenia projektu -- przez .osobę posiadającą Wagane uprawnienia ouaowlan 1 1 ityUiUU'łĘ'ł
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budowę

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiegoza pośrednictwemorganu, który wydał mniejszą
decyzję, ]v terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administra($ publicznej, który wydał decyzję.Z dniem doręczeniaorganowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
l prawomocna.
1 1 .2006 r. o opłacie skarbowej: pobrano

Adnotacja dot. opłaty skarbowej

ROSTV

Wydziału Architektury
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oddziaływania na środowisko -- nie dotyczy.
Pouczenie
/

Inwestorjest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawyącego
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