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D E C y Z J l"xr..k.Q.ł..D00g
Na podstawie art.28, art.33 ust.1, art.34 ust.4 i art.36 ustawy z dnia Q7 lipca 1994r- Prawo
budowlane(Dz.U 'z2006 r. nr 156poz.1118,zpóim. zm./ otaz na podstawie art.104 ustawy Z
dnia'14 czetwca 1960r. _ Kodeks postąrowania administracyjne go l.Dz.IJ. z 2000 Nr 98
poz.1071, zpóżn. zm.l
po rozpatrzeniu wniosi<u o pozwolenie na budowę z dnla 02.07 . Ż009

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAM POZWOLENIA NA
WYKoNANIE RoBÓT BUDoWLAI.,łYCH

Dla Gminv Janowice Wielkie ul.Ko1eiowa 2. 58-520 Janowice Więlkie w zakesie
obejmującym budowę: Sieć wodociągowa w m.Komarno, Gm.Janowice Wielkie w obrębie
jednostki ewidencyjnej m'Jelenia Góra obręb: Maeiejowa i AM-12 dz.r:r
11,12'13,14,15,17,23'24'25'Ż6lI,27 i AM-1l dz.nr 38,39 oraz obręb Maciejowa IiI AM-l
dz.w 1.

nabazię proj ektu budowlanego: BPIŚiM ,,Ekoproje1ct'' Sp. z o.o'' ul.Batorego 1Ż6ą Zielona
Góra'branża sanitarna zaL.I 

' 
bratża elekfiyczna zał.2, informacja B1oZ za1.3

autor_ mgr inŹ.Marek Zimostrat - upr. bud. nr 23/20O0/GW w specj a1n. inst' inż.
inŹ'Janisław Rączka'upr 'I14/75lZg w sp.inst.e1ektr' . _ członkowie izb

z zachowaniem następujących warunków" zgodnie z art.]6 ust.1 oraz ar1'42ust.2 i 3 ustawy _
Prawo budowlane

roboty na1eży prowadzió zgodnie z warmkami bezpiecznego prowadzenia robót, zachować
stlelę bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót poprzez bezpieczne iłygrodzenie placu
budowy, geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie, a po zakonczeniu budowy
geodezyjnej inwentaryzacji, uporządkowaniu telenu po zakończeniu robót i usrrnięcia
powstałych w w}Ęiku rea1izacji inwestycji szkód,
2/ czas uĄtkowania ch obiektów budowlanych : nie dołczv,

zapewnienie objęcia wnictwa budowy i
stosowrle uprawnienia wlane oraz złoŻente
5/ Inwestor jest zo

2. przed przystąli
uŻytkowanie

do uż1'tkowania uzyskaó ostatecaną decyzję o pozwolenie na

6/ kierownik budowy/ bót/ jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki
oraz umieścić na bu owie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu tablicę
informacyjną oraz
ochrony zdrowia.

obszar oddziaływania

oszenie zawierające dane doĘczące bezpieczeństwa pracy i

iektł-/_ów, o którym mowa w ań.28 ust.2 ustawy_ Prawo budowlane,
obejmuj e nieruchom
dz.w 23,25 ,26/1 ,2'l -12 ,dz.w 39 AM_11 obręb Maciejowa 1

inspektora nadzoru przez osoby posiadające
pisemnego oświadczenia
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S.Przed wydaniem pozwolenia na uŻŃowanie obiektir właściwy organ nadzoru
budowianego płzeprowadzi obowiąkową kontrolę budowy' zgodńe z art.59a ustawy Prawo
budowlane. Wniosek o udzielenie pozi,volenia na uŹ}'tkowanie stanowi wezwanie właściwego
orgarru do przeprowadzenia obowią-zkowej kontroli

Otrzvmuia :

l.Robert Roth u1 .9-Maja 4a, 66-015 Ptzylep
2.DZMiUW we Wrocławiu oddział w Lwówku Sl.ul'JaśkiewiczaŻ4,59-600 Lwówek Ś1.
3.WGiMSPw-m
4 'MZDM ul'Ptasia 2a' 58-500 Jelenia Góra
5.Nadlesnictwo ,,Snieżka' ul.Leśna 4a, 58-530 Kowary
6.Teresa Masalska
7.Jan Zdziemborski
8.Rafał Bemacki*.-. 
9-Magdalena Burnatowska-Bemacka
l0.Kazimierz Mucha
1l.Ernilia i Dariusz Ragus
12.aJa
Do wiadomości:
1 .PINB w Jeleni e1 Gótze
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JANOWICE WILI.KIE
56-520 ianowice Wielkie. ul. Kolejowa 2
rel./iar (ri75i i5.i5124, 75i5135 lub 285
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