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Na podstawie at1. Zg. atl.32, art..33 i.art. 36, ustawy z dnia 7 lipaa 1994r. - prawo budowlane (Dz. U. 22017t poz''1332 tekst iednolitu) oraz na podstawie 
"rr. 

iol ,stJrry i.'in. lq czerwca t96or. - Kodeks postepowaniaadministracyjneso (oz.'U. z 2ii17r. p". iratl;i"t je;;;t i*-"' '"
po rozpatrzsnlu wniosku o pozwolonie na rozbi6rk? z dnia O 1.0A.2017t.

zatwlerdzam prolar,l budowlanv t tdzlelam Nzwolenla na rozbl,ttrc

lnwsstor: PGE Dystrybucja S.A. /s w Lubtinie, ul. carbarska 2i A, 20_340 Lubtin

inweEttEla: rozbi6rka naoowictznei 
-linii elekroenergetycznej nN 0,4kv, sochaczew, ul. Graniczna, Boles+awachrobrego, na terenie dzialek nr ew. 16i8l5, rsrelo, ror"sz,-i666,' tua, rfltzts,164714, 164814, 16so,16s1, 16s2r2,1653/4, 1655, 1701, 1564. 1568/6,_1583, $at, tsss, fi6izi.,-iiitiiz, tsgatz, 1ss7t2, 1@2ts, 1662, 1604t1s, 1510,1s18t1, 1532t1,1533/7, 1s36/1. '1ggg4g. 

1qgga, isqoii,'1iioii,-1-542t4, 1544t2,.ts44t,t, 1547t3, 1547t4, 1548,'t54et4, 154et3, 1551n, $s1t6.'rssln, .r,oerz, rsoirr,'rsoi/i, json, igotji,-isiii,'isiai"-iis, sun *obrgbie awidencyjnvm ooo'l chodakow, * ponoir"" 
"*iir"n"y]nJ1.inzao,i_r 

,. so"r,ao"1", ni-ew. n? w oorquieewidencyjnym 0025 orlv cesin. w jednostce_ elaencyl",el lliidi_lz gm. gochaczew, nr ew. 8, gsrz, ur1, gsr1, gB,119t1' 32' 33, 3112,29t1,2st9.28,'27. ZA, ZS|Z, ZStt,"ttti, tiii u\, ut2,,tst4, 1315, 13t6, 1st8.12t6. 1,v10, 1118,

13"1;rlrr3;*., 
23s,232, s2ta, w obrebie ewiaencyinym ooos 

-Wypatenisro, 
* i"arrjt" *jij""iiin-"irlzaor_r ,.

autor proJaktu:
mgr inz Paw€l szczepaiski - uprawnienia budowlane nr Lool242olPwoEt14 do projektowania i kierowania robotamibudowtanvmi bez osraniczei w specjarnosci 

. 
insralacyjnej w zairesie sieci, idi;t*ji; ;;;;;;; "i!inry""ny"n 

ielekfoenerg€tycznych, t6d2ka Okrggo;ra tzUa fnfynierdi eLjowni'ta
z zachowaniem nast?pujqcych warunk6w:

11S".:rLT9PtrIlki z€b.ezpiocz€nia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowtanych:a, KoDory rozbiofiowe nar3zy wykonywad z zgchowaniem szczeg6lnei osrroznosci.o, I:f:ty- narezy rcarizowac. zgodnie z dokumentacia budowrinq, w spos6b iapewnialqcy bezpieczeistwo rudziI mren|a, oraz ochrone 6rodowiska.
c) w przypadku zmiany kierownika budowy-lub rob6t i inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestor zobowiqzany jest
,, l1:Y^d:-d:lum_entaqi budowy oswiartczenia o pzejg.i, oUo*t4.fO* poe. r" o"oiy. - -'- ----''
ot uecyzta o pozll/or€niu na budowg wygasa, je2eri budowa nie zostanie rozpoczgt, prz.d ,pry*", 3 rat od dnia, wkt6rym ta stanie sie ostateczna luL buiowa iostanie pzerwana na otres auzsai niig hta. " 

, " - " - -'
2) Szcz€g6lowe wymagania dotyczqce nadzoru na budowie:
a) Rozbi6rkQ nare2y rearizoutal o{{. yazglem uprawnionego kierownika budowy Gob6t), K6ry zobowiqzany iestdo prowadzenia dziennika rozbi6*i,. dokonuj{c w nim 

-wpiiu 
oiOO, ftOrym zostalio powiezone kierownictwo,nadz6r i kontrola techniczna rob6t budowlanych (osoby'te s{ zouowiiqzane poril"iaiie 

''ir""iore"'nv,n
podplsem przyiecie powiezonvch im funkcii), 

' przethffi"i jrzez orrds ,ryronyrnani" 
- 
ro'udi dokumentystanowiqce podstawe ich wvkonania oraz uaoiigpniac te ooiumenti pzedstawiciero'm ,jrawnionyc-t irgano*,.b) Przy prowadzeniu rob6t rozbi6rkoy,ch,. d9. lbrowania f.ij.y,ni i""t wymagane przygotowanie zawodowo wspecjatnosci techniczno-budowranej innej niz posiada iie;u;r 6rao,rv, iil""tii"iii"o,itilfr zapewnic

. ustanowienie kierownika rob6t w danej speqatnoSci.
c) Kiero$nik budowy zobowiqzany jest oipbwiionioiauezpieczyd t6r6n rozbi6rki.

3) Kierownik budowy iest oborrviqzany prowadzid dziennik rozbi6rki.

wynikajecych z:
art. 36 ust. 1 pkt. 1- 4 onz aft.42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 ripca rgg4r.- prawo budowrane (Dz. u. z 2017t. poz. ,r3g2
tekst jadnolity).

DECYZJA





. obszar oddziawania obiektu, 
_ 

o_ *t6rym mowa w an. 3 pkt 20 ustawy - prawo budowrane obejmujenieruchomosci: teren dzialek o nr erv. '1618/5, 1618t6,,161gt4, 1566, 1646, 164it3, 1647ti, toaeia, i-6S0, tOSr,
16_1?D.t 16:314, 16s5, 1701, 1564, 

-1568/6, 
J583, 1584, 1593, 15b4/2, 15s5r2, 15g6t2, tsSttz,, i6oit3, taaz, .taoqls.

15_1_\ 1p1gt|, 1532t1, 1533t7, 1536t1, 1539t3, 't53st2, 1540t11,1540t12, i542t4, tSqa2, tsqati,',$airs, ts+trq,1548, 1549t4, 1549t3, 't551t7, 1551/6, 'r 551/8, 1508t2, 1507t1, 'tsotn, .tso,tn, 15d1tg, 1W6t2, iO6n , iios, tsottzw obrebie ewidencyjnym 000, chodak6w, w jednostce ewidencyj nej 't428o1_1 m. soctraczew,'nr ew. il)i w oorgote
9y1g9n9ljnry 99?5 9*y Cesin, w jednosicj,_gliggncyilej tqxioz_z gm. SJchaczew, n, 

",n. 
b, ss/2, urt, sst.t , aa,

119J1,1?, 33,31t2, 29t1,29t3,28,27,26,25t2,25t1,-17i,t, ,t7t2, 14t.t: .t412, ,t5t4,'t3i5, fiiA, iig, 1iJ6, iuto, tila,
10/5, 193, 2Y, 235, 232, s28, w obr?bie ewidencyjnym ooo3 wypatenisko, w pinostb lwiae-ncy1n"i rizaoi -r ^.Sochaczew.

Uzasadnienie

,^ ,, Na. podsta,ri"- 
_a-1 ]01 S4 ustawy z dnia 14 czeMca 1960r. Kodeks postepowania administracyinego

lDz. u. z 2o1h. poz. 1257 tekst jednolity) odstepuie sie od uzasadnienia z uw€gi na uvrzgt;dnienie wniosku w catosci.

.od .ninieiszej-decT z)i_ltzyslvguie odwolanie. za. mo,im po6r€dnictrxem do wojewody uazowieckiego,(Mazowiecki Urzqd WoJew6dzki w WaEzawie Wydzial lnfrastrutturyt Oddziat w Dilegaturze _ plac6wie,
zamieFc-oxr€i w Plocku, ul. 3 MlJa 16, 09-102 plock), w tarmlnie 14 dnl od ania aoaczenia iecyz.li.
. . y lr"fc]6 biegu tsmrnu do wnresienia odworania, strony mogq zrzet srg pnua 

-do 
wniesienia

odwolanla. Z dniem dor?czenla organowi arzeczenle alq odwolanla irzez-oatatnlq ze ition, decyzja staje sig
oatateczna.

ADNOTACJA DOryCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Uiszczono oplale skarbowq w kwocie 36 zl zgodnie z ustiwq z dnia 16 listopada 2OOGr. o op+acie skarbowej (Dz.U. z
2O16t. poz. 1827 tekst jednotity z p6rniejszymi zmianami).

]Y
zi;rfu
ictwa

Pouczenle

l lnweslor iest obowiqzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t rozbi6rkowych tdasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawuiqcego nadz6r nad zgodnosciq realizacji builowy (rozbi6rki)- z
poeklem, dohczajqc na pismie:

'1) oiwiadczenie kierownika budow),- .(rob6t) stwierdzaiece spozqdzenie planu bezpieczeislwa i ochrony
zdtw/l,a orcz pzyiecie obotriqzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takze za6wiadczenii,
o klorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

f) rlforyac;g zawierajqcq dane zamieszczone w ogloszeniu, o kt6rym mowa w a11.42 ust.2 ustawy - prawo
budowlane.

Zib@lb p.ojekt budowlany - 2 egz. inwostor
- 1 egz. PINB
- 'l e{,z. ala

g@cE:
1. lnwestor - PGE DystrlDuqs S"A., ut. calbarska 21 A, 20-340 Lubtin

Pelnomocnik; P. M8rta Adamczyk, ul. J8n8 Pawta ll 61 C / 3O1, 01-031 Warszawa
2. Sbony utg rozdzidnlka
3. Na

Do wl,idonto6cl:
, Powiatowy lnspsktorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, ut. pilsudski€go 65, 96500 Sochaczew
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