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DECYZJA

NR

141Z'0
/2018

Na podstawieart. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 21.09.2018 r.

ZATWIERDZAM

Prawo budowlane

Kodeks postępowania adininistracynego,

PROJEKT BUDOWLANY l UDZIELAM

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

dla

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Warszawiez siedzibą

przy ul. Kruczej 6/14,00-537Warszawa
obój lnujące :

budowę sieci gazowej ś/c a 63 PE na dz. nr ew. 571/5 Stara Wieś, gm. Nadarzyn
Autor projektu: Paweł Cygan, nr upr. MAZ/0 135/P00S/13 w specjalności instalac):jneJ

vb'pisanyna listę członkóxx'MOlIB pod nr ew. MAZ/IS/0082/10
Sprawdzający: Karol Sikora, nr upr. MAZ/0 142/P00S/13 w specjalności instalacyJneJ,

wpisany na listę członków MOlIB PQdnr-ew. MAZ/IS/0082/08

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z alt. 36.-ust
zdnia71ipca

1994r.

Prawobudowlane:

.'b.

'

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

4 : +.,Ć

1. Szczególnewarunki zabezpieczeniaterenu budowy i prowadzeniarobót budowlanych:
a) Należy zastosowaćsię do warunków określonych w:
Miąscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
Warunkach przyłączenia do sieci gazową nr WSP/W/282 18/WP/ 1/2017 z dnia 18.09.20 17 r. oraz umowie przyłączenia do w/w
slec]

- Protokolez naradykoordynacŃnd znakWGM.6630.505.201
8 z dnia 18.06.2018 r.,
b) kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;

c) kierownik budowy (robót) jest obowiązanyumieścić 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 obowiązanyodpowiednio zabezpieczyćteren budowy (rozbiórki);

b) =ł+m
4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
a) budowę należy realizować pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy (robót). Osoby, którym zostało powierzone
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna t'obót budowlanych, są zobowiązane potwierdzić własnoręcznie podpisem przyjęcie
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, przlr prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej inną niż posiada kierownik budowy, inwestor jest
zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności,
c) zgodniez art. 43 ust. l prawa budowlanego obiekt budowlany w terenie wytyczy uprawniony geodeta , a po zakończeniu robót
d)

należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjne,
przy wykonywaniu robót, zgodnie z art. 10 powołanej wyżu ustawy

Prawo budowlane, należy stosowaćwyroby, które zostały

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzony dokumentacjąbudowlaną w sposób zapewniającybezpieczeństwoludzi
i mienia oraz ochronę środowiska,
D

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

wodociągowymi, telekomunikacŃnymi, 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 inw estorskiego,

h) kierownik budowy ma obowiązek gromadzenia atestów na materiały użyte w trakcie budowy,
i) kierownik budowy zobowiązanyjest do utrzymania należytegoporządku na terenie budowy i terenacll okolicznych,
j) po zakończeniu robót, wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu i przywrócenia stanu pierwotnego,

Obszaroddziaływaniaobiektu(-ów), o którym mowaw art. 3 ust. 20 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,obejmuje
nieruchomości: dz. nr ew. 571/5 obr. Stara Wieś, gm. Nadarzyn.

