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DECYZJA NR .Ż3y'b/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 administracyjnego,
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę z dnia 27.09.2018 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT ROZBIÓRKI
l UDZIELAM POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ
dla

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21a w Lublinie
dotyczy:

rozbiórki istnidącą sieci elektroenergetycznejSN 15.kV na działkach nr ew.: 16/4, 16/14, 16/9, 16/15,
16/64, 16/22, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/27, 16/28, 16/29, 16/30, 16/31, 16/32, 16/33, 16/58, 32, 31/11.
3 1/13, 34/5, 35/4 we wsi Strzeniówka, gmina Nadarzyn.
z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. l
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

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

1. Szczególnewarunki zabezpieczenia terenu budowy i t)rowadzenia robót budowlanych:
a) Należy zastosowaćsię do warunków określonych w:
projekcie rozbiórki;
b) kierownik budovpy(robót)jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
c;J Kierownik ouaowy LroooU Jest ooowiązany umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz

ogłoszenie zawierające dane dob'czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących

obronności i bezpieczeństwupaństwaoraz obiektów liniowych
© kierownik
2.

budowy (robót) jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki)

3. Terminy rozbiórki
a) lstniąących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego u4tkowania - nie określa się

a) q+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 robót budowlanych, są zobowiązane potwierdzić własnoręczniepodpisem przyjęcie
powierzonych im funkcji, przechowywać przez okres wykonania robót dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz
udostępnićte dokumenty przedstau'iciclom 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-budowlanąl innej niż posiada kierownik budowy,' inwestor jest
zobowiązanyzapewnić ustanowienie kierownika robót w danęlspecjalności,
c) zgodnie z art. 43 ust. l prawa budowlanego obiekt budowlany w terenie wytyczy uprawniony geodeta, a po zakończeniu robót
należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezgn%
d) przy wykonywaniu robót, zgodnie z art. 10 powołaną wyżql 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 zapewniający bezpieczeństwo ludzi
i mienia oraz ochronę środowiska,
f)

roboty budowlane w miejscachkolizji lub zbliżeń obiektu budowlanego z istniejącymi 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 gromadzenia atestów na materiały użyte w trakcie budów,

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,

Obszaroddziaływaniaobiektu(-6w), o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,obejmuje
nieruchomości: działki objęte wnioskiem

UZASADNIENIE
W dniu 27.09.2018 r. inwestor złożył wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. W dniu 22.10.2018r. wezwano inwestora
do uzupełnieniabraków w podaniu. W dniu 06.11.2018r. inwestor uzupełnili braki. Zgodnie z art. 7 i art. 10 $ 1 oraz art. 73

bezstronności i równego traktowania.

Niniejsza

decvzie wydaję !ię

opis zakresui sposobuprowadzeniarobót rozbiórkowych,
opis sposobu zapevrnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- projekt rozbiórki.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał mniejszą

decyzję,w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który n'dal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej ośmsdcnnia o zrzcczcniu się prawa do wniesienia
' '''''j
odwdania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

r. o opłacie skarbową: zwołłłiono/pobrano:

zastępcaNACZEll,lalKA
Wydziału Architektury

Otrzymują:
- wg rozdzielnika będącego w aktach sprawy

oddziaływania na środowisko nie dotyczy

