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NR

1 949/201

8

Na podstawieart. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Prawo budowlane

Kodeks postępowania adm inistracyj nego,

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 08.08.2018 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY al UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazon'niszy w Warszawie
dnt
()

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przyłączy gazu średniego ciśnienia oraz ziemnych odcinków gazu
w ul. Szpitalnej na dz. nr ew.: 157/2, 159/25, 156, 155, 159/1, 159/21, 159/27, 153, 559, 159/26, 166/4, 483,
163, 159/20, 159/19, 147/1, 172/1 obr. 26 w Pruszkowie
Autor projektu: mgr inż. Wojciech Sekulak, nr upr. bud. MAZ/0332/PWOS/14, wpisany na listę członków MOlIB pod nr ew MAZ/IS/O1 88/15
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Obidziński, nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/1 7, wpisany na listę członków MOI IB pod nr ew. MAZ/IS/0035/18

zdnia7
i.

ipca1994rstęęlyących

szczegolne

warunki

warunków, zgodnie z art. 36 ust. l pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

zabezpieczenia

a) Należy zast
się do )warunkówokreślonych u
decyzji o
u lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/1./2017 z dn. 22.02.2017 r..
warunkach technicznych nr PSG-W400/DT7ZMS/SEMU/437/2017/(i
protokole z narady koordynacyjnel znak WGN.6630.704.2017 z dnia 06.09.2017 r.
b) kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
c) kierownik budowy (robót)jest obowiązanyumieścić na budowie ub rozbiórce, w widocznym midscu, tablicę informacŃną oraz
ogłoszenie zawierające dane doWczącebezpieczeństwapracy ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących
obronności i bezpieczcństu,upaństwa oraz obiektów linioxwch
d) kierownik budowy (robót) jest obowiązanyodpowiednio zabezpieczyćteren budowy (rozbiórki)

b)

4

Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

ouaowę nalezy
zowac pod nadzoremuprawnionegokierownika budowy (robót). Osoby, którym zostało powierzone
kierownictwo, nadzór i kontrola techn uzna robót budowlanych, są zobowiązane
potwierdzić własnoręcznie podpisem przyjęcie
powierzonych im funkcj przechowywać przez okres wykonania robót dokument) stanowiące podstawę ich wykonania oraz
udostępnić te dokumenty przedstawicielomuprawnionych organow,
zgodnie z art. 42 ust. 4 prawa budowlanego, przy prowadzeniu robót budowlanych,do kierowania którymi jest wymagane

przygotowanie zawodowe w specjalność techniczno-budowlanej

llllle] niż posiada kierownik budowy, inwestor jest

zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w daną specaalnośc:
zgodnie z art. 43 ust. l prawa budowlanego obiekt budowlany w terenie wytyczy uprawniony geodeta,a po zakończeniu robót
należy wykonać powykonawczą inwentaiyzację geodezyjne
przy wykonywaniu robót, zgodnie z art. 10 powołaną wyżu ustawy Prawo budowlane, należy stosować wyroby, które zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi,
roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi
mienia oraz ochrone środowiska.
D

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

wodociągowymi, telekomunikacŃnymi, energetycznyminależy wykonywać wyłącznie sposobemręcznym i pod nadzorem
inspektorów właściwych służb,
g)

mwestor jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić organ nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy i inspektora

inwestorskiego,

'

nadzoru
h) kierownik budowy ma obowiązek gromadzeniaatestów na materiały użyte w trakcie budowy:
i)
wnuk budowy zobowiązanyjest do utrzymania należ}4ego porządku na terenie budowy i terenach okol icznych,
j) po zakończeniu robót, wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu i prze'wrócenia stanu pierwotnego

' ' "'''

Obszar oddziaływ ania obiektu(-ów): o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca ]994 r. - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomości: działki oljęte wnioskiem.
'
'
' ' ' ' ''"'-'

UZASADNIENIE
W dniu 08.08.2018 r. inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W związku z brakami w podaniu pismem z dnia 23.08 20] 8 r
wezvb'anoinwestora do uzupełnienia braków. W dniu 31.08.2018 r. inwestor uzupełnił braki formalne.
'
'
"' '' ''''''
''

zostali uznani za strony w postępowaniuadministrac):jnym
Powyższa inH'estycjajest zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Przy rozpatrywaniu sprawy kieroxx'anosię zasadamiproporcjonalności, bezstronności i róv\'negotraktowania.
Zaodniezart
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tycji celu publicznego i wymaganiami ochrony środowiska,
zgodnośćprojektu budowlanego z decyzją o ustaleniu lokalizacji
zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno:budowlanymi,. .
. -',.-...: ....;----'L-hl'a
kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwo]en ] sprawlllKn oraz miormac]i uotycząt;u] uuzp'""'-''""

aśclw:b:z posiadającą wymaganeuprawnienia budowlane i legitymującą
zaswiadczenem o którym mowa w ań. 12 ust. 7.ia decyzji o pozwoleniu na
U
budowę

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazon'ieckiego za pośrednictwem organu, który wydał mniejszą
decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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od)wołania przez ostatnią ze stron postępowania, dech'zja staje się ostateczna i praw'omocna.

)6 r. o opłacieskarbowej:zwołlliono / pobrano.

Adnotacja dot. opłaty skarbowej zgodnie z
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Otrzymują:
wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

oddziałDvania na środowisko - nie dotyczy.
Pouczenie

l

3.

4.
5.

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