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Carwolin, dnia 17.05.2O12

B.6740.370.2012
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Na podstawie ań, 28, aft. 33 ust. 1, ań.34 ust,4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane /Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. lazs z pozhńjiiyńi
!ńńraril
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku xooórs'posG|o*ania
administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz, 1071 z poźniejszymi
po rozpatrzeniu wniosku lnwestora z dnia 26 kwietnia 20'lŹ roku,

,ńiuirńi'"-"

zatwierdzam projekt budoWlany
i udzieIam pozwo|enia

Aleja Legionów l l, 08 - 400 Garwolin

na pruebudowę i rozbudowę budynku pawilonu

5 na potrzeby OśrodkaRehabititacji i Terapii
Psychiatryczną dla osób z podwójną diagnozą
(kategoria X| obiektów budowlanych)

w

zlokalizowanego na działce Nr 7734112 położonej

Ganłolinie.

projekt indywidualny przebudowy

opracowany pnzez:

1.

2.

3

i

rozbudowy budynku pawilonu

5

Panią Lidię Micza posiadająą uprawnienia budowlane Nr Ac.l1.4l2l7132/26ol2ooo W specjalności
architektonicznej (wpisana na listę członków Śląskiej okręgowej lzby Architektów pod
Nr sL-0604,
Pana Adama Boguckiego posiadającego uprawnienia budowlane Nr 2802161 w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej (wpisany na listę członków Mazowjeckiej okręgowej lzby'lnzynierów
Budownictwa pod Nr MvlBor2222lo1),
Andżeja Makowskiego posiadającego uprawnienia budowlane Nr 28/98 W specjalności
|"lg
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i_uźądzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,' cióplnych,
wentylacyjnych i gazowych (wpisany na listę członków uazówietrie.i okręgowó; lźby'lnzlnierów
Budownictwa pod Nr MAzlS/7845/o.1

).

4. Pana

stanisława Tomaszek posiada,iącego uprawnienia budowlane Nr GPB,7342I50/98
do projektowania W specjalności instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i użądzeń e|ektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz do sprawdzania projektóW budowlanych
W Wymienionej Wyżej specjalności (Wpisany na listę członkóW Mazowieckiej okręgowej lzby
lnżynieróW Budownictwa po Nl MMllEl4o25l02|,

Projekt indywidualny pruebudowy i rozbudowy budynku pawilonu 5
sprawdzony przez:
,l, Panią Agnieszkę Kozubowską posiada.iącą uprawnienia budowlane Nr 63/98 BB

w spóclaln-ości architektonicznej (Wpisana na listę członkóW Śląskiej okręgowej lzby ArchitektóW
pod Nr sL-1285),
Pana czesława szprycha posiadającego uprawnienia budowlane Nr 4/69 w specjalności
konstrukcyjno - inżynieryjnej (Wpisany na listę członkóW Mazowieckiej okręgowej lzby lnźynieróW
Budownictwa pod Nr MAzBoi221 9/01

),

Pana Romana Dec posiadającego uprawnienia budowlane Nr 2678ilbi94 W specjalności
instalacyjno - inżynieryjne,i W zakresie sieci i instalacii elektrycznych (Wpisany na listę członkóW
Lubelskiej okręgowej lzby lnżynieróW Budownictwa pod Nr LUB/IE/,l873/01).

4.

Pana Wojciecha BłażejczYkposiadającego uprawnienia budowlane Nr MAzlo139/PWoE/09
do projektowania bez ograniczeń w specjalności lnstalacyjnej W zakresie sieci, instalacji

i użądzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Wpisany na listę członkóW Mazowieckiej
okręgowej lzby lnżynieróW Budownictwa pod Nr MAzlE/0743/09).

stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Z zachowaniem następujących

warunków zgodnie
Prawo
budowlane:
42
ust.
2
ustawy
ań.

z

treściąań. 36 ust, 1 oraz

,t, Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy
budowlanych:

i

prowadzenia robót

projektowany obiekt w terenie a po jego wybudowaniu
wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę,
zatwierdzonym projektem
2) roboty budowlane należy realizować zgodnie
budowlanym W sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę
środowiska,
3) pzed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokonać pżebudowy odcinka
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej po dokonaniu odpowiednich formalności
4) W Widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną

1) należy wytyczyć geodezyjnie

z

2. Szczegołowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
1) zapewnić objęcie funkcji kierownictwa budowy pzez osobę posiadającą

2)

stosowne
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
,1
inspektora nadzoru inwestorskiego - na podstawie § 2 ust. pkt 1 Rozpoządzenia
Ministra lnfrastruktury z dnia 19.11.2001 r. lDz. U. Nr 'l38, poz. 1554/.

3. lnwestor jest zobowiązany:

1) pzed pzystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o

pozwoleniu

na użytkowanie.

4. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz
umieścićna budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeń§twa pracy
zdrowia.

i

ochrony

Obszar oddziaĘwania obiektu, o którym mowa w ań. 28 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomości : Działki nr 77 34l 12, 77 34l 1 4

a
uzasadnienie
Projektowany obiekt jest zgodny
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr TlP.6733.2.2Ó12 z-dnia' 03.04.2012
^1 !99y4ą
roku wydaną przez Eiurmistzó ilłi".t"
Garwolin.
lnwestor złożyłoświadczenie,.pod
rygo|em odpowiedzialności karnej, o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością ni iele
OuOilłiane.
zlożony wraz z wnioskiem o pozwolenie na ouoowę projekt
budowlany został
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Szpita| Mazowiecki w Ganłolinie Sp. z o. o.
Al. Legionów 'l 1, 08 - 4O0 Garwolin
Zaraąd Wojewódzlwa Mazowieckiego
ul. Brechta 3,03 - 472 Warszawa
A\a

Do wiadomości:
Powiatowy lnspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie.
2. Uząd Miasta GaMolin
1.
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pouczenie
1.

lnwestor zobowiązany jest zawiadomió o zamieżonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych,
na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwyorgan nadźoru budowlanego óraz
projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnośóią iealizacji
budowy
pr{er<tem
co najmniej na 7 dni pźed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające spożądzenie planu bezpieczeństwa

z

l)

i ochrony zdrowia oraz pzyjęcie obowiązku kierowania uuobwą 1roootami ouoowranym1
ust.7 ustawy - Priwo budowlane,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie
inspektoia nadzoru
a la?że zaświadczenie, o którym mowa z ań. 12

3)

inwestorskiego, stwierdzające pzyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa z art. 12 ust.7 ustawy
- Prawo budowlane,
informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa W ań, 42 ust,2
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane,

lnwestor może przystąpió

do

użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót

budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowańie, wydanego

organ nadzoru budowlanego.

pżed wydaniem pozwolenia na

ptez właścĘ

użytkowanie obiektu budowlanego właściwyorgan nadzoru
z ań. 59
Prawo
budowlane, wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie
"'ust"-"ywłaściwego
organu do pzeprowadzenia obowiązkowej kontroli.
budowlanego_ prowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie

4,

-

Zgodnie z ań. 37 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę wyga§a, jeżeli budowa nie została
rozpoczęta

pżed upływem 3lat od dnia, w którym decyzja ta slala się ostaleczna lub roboty budowlane zostały
pżeMana na czas dłuŻszy niŻ 3 lata. Rozpoczęcie robót budowlanych po pżekroczeniu MW terminóW
może
nastąpió po Wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

sprawę prowadzi: insp. Edyta sobkowicz tet. 68 43 544 wew. 40

oĘ1nlĘr_Ę;ya za pozwolenie na

z dnia 17.05.2012

budowę w wysokoŚci 363

r,

Adnotacji dokonał: in,p. Edyta sobkowicz tet.68 43 544 WeW. 40

zł uiszczona

w

gotówce

_

potłvitowanie Nr 87EO4g7

