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Na podsta\\,ic ań. 28. an, j] us1, l, an j4 ust,,1. ań, j6. ań,37, ań.82 U(,2 Llsta§,y ż d ia 7
lipca 199,1 r, PIŻ\\o budo§łane oednolily tekst Dl. I)- r 2013(- poz. l409, z późniejsżymi zlniaDani) oraz
na podsla§ie ań, l04usla\,},żdnia]4czerwca]9óOr,KodeksLrpostępo§,aniaadnrinjstrac]jnego(iednoli1),
ackst Dz, U, ż 20l3l. poz.26'1. Z póź'riejsżr,ńi Zmianami) po rozpatrżeniu \niosku inlvesto.a 7 dnia:
08.05.2015r, (uzupełniorry *, dniu 20.05.201 5r),
zat\!,ierdzam projekt budo\r lan)'

i udzielam poz$,olenia nł budorr,@(l)

Dh PĘedsi!biorshr0 łYodocitlgótł i Kanoli1o(ji
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Mąlbołku Sp.

z o.o.

ul. Chłobrego 31 82-200 Malbork
ljół iu§śkjL.\t^t!

ń${blJol,ilo

rc5)

obejmującą

przebudowę wraz z rozbudolrą sieci rvodociągolvej }yraz z przylączami rv ulicy Chrobrego §'
Malborku ną dzialkach nr 20l1,2012,50,22,25/2,25l1,2513,26,28,34,35, 36, 37, 38, 39, 40,

1ż,43,47,48,4911,s2,s3,54,64,65,66,67,68,69,70,17,81,88115,1911,lt,
obr.l0 rv Malborku.
Kate8oria óbiektu

12, 13,14, 1aV13

xXVI

i l233Ę,LIa7 spec instalacyjna członek warmińskoMazurskiej okrc_qowej lzby Ilrż)nieróq Budolvnict\ła o numerze ewidoncyjn)m w^M/I5/0205/0],
aular prcieklu: mgr inź, Pawel Boreiko upr m 251/E1l79

spruvd:ajqq:mgr inż, Tomasż Mró\łczyński upr nr WAM/0025/PWOS/] 0 spec, instalac}ina cż]onek Pomo6kiej
okręgo§,e.j lzby lnżynierów Budowniciwa o numerze ewidencyjnynl wAM/rS/o i48/l0,

z

zacho§anie

naslępując),ch \!arunkó\,, zgodnie Z ari, 3ó ust,

i

oraz ań, 42 usl- 2 i 3 usia\!ry Prawo

1. sżczególne warunki zabe7łieczenia terenu budo\Ę, i prowadżenia robót budowlanych:(]

@:1])
3-jteg+iay-rezbió+}ri:

1])

. istfliEą€}€ł rbiettó
.--§r"eżas€rł}€]+€bi€kk

ł+5§d€*

4. szczcgóło\\,e \łynagania do§,czące nadzoru a budowi€:

ustanowić kierolvnika budo\!y,

5. lnweslor jest zobowiązany:

.

zalv;adomić wlaścitvy organ nadzoru budo$Ianego co najmniej 21 dlri przed zamierżonym
lenrliĘęnr pl ZJsląpienid d^ UĄ lLo\.n'a,
._* przed p.ł-stąPieniem de uż}tl€\ł,ania uą,skać €state€źną de€rłję o peu,!!eleniu na.ńy!k6!!'ani€,

6. Kierownik budowyjest obotviążany prowadzić dziennik budouy łcb*o.ubić+ki oraż umieścićna budo\Yie

!@c(]Jrvwidocznymnliejscu'tablicęinformac'ną,oraŻogłosZenię.zawiedące
dane dotycące bezp'eczei,lstwa pracy i ochrony zdrol,r,ia.

Obszar oddziały*,ania obiektów, o których mo§a w art.28 ust, 2 ustau},P.aBo budowlane obejnruje
n icruchomości: dz.nr 20l\, 20/2, 50. 22^ 2512, 2511. 25/3, 26. 28, 3'l, 3 5, 36, 3'7 . 38^39.40,12.43. 47 ,
48,49/1 .52.53.54.64.65.66,6'? ,68.69,10.11.81 .8 8/1 5, ] 9/1,11,12,13,] 4,15/13 obr 10 \1, Matborku.
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stiony Został} ża\\,iadonjone zgodnic z art óI .s ,i KodeksU postępo\ania edministrac}jne3o nje zg}osił}
żastrżeżeń.st4d olżecżono Jak \\ sentencJ; decl.z_ji. \\iniosek in\estola zosta] urrzględnion; ri całości.
d]aic_so odstęptie się od uzasadnienia,

Od dec}żii prą,sług{e od\\ołenie ża moim
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(Iot{]l) ś\ie.dżającesPorziidżlnic P]anu b.żlicc2cńsl§a i odtroń)' 2dlo\ia olaż
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lainnjcj

oś*iadcżjc kiłosni}ia budo$l
plż)i9ci. óbo§iąZku liclo\ani.

unas!, Pla§o budo§lan..
§ przYpadlL] ustanó\lienia

.

trad2oru inNe§o6kieeo - oś\\iadc2ciic bspcklora nadżolu in\cno^kiego stNic zailc,j
prz)jecic obo\i.aztu pelnicnia nJdlo.u nnv.śolskiceo nad dan}i]i robolami budo§lan}n]i. a lakże laś\\iadcz.nic, o
kl(']§ń nro\a rv ań. 12 !51. ] una\] PlaNo budo\l]anc,
inlofurcj9 za\icrującą daić żamjcszcżonc § os]osżcnju. o kiól,m nro§a \ ań,,l2 UJ 2 |tl 2 Uśa§) l\a\l)
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In§cskI nlóle prZ}śląpjć do U4llo\ania obiellll plżcd s)kon!.idn \s7-)sIkjch

lotran

budo$la.)ch pod \lLuiliem

uz§liżniłpoż\o!ori!naUż-lko\anic,\)dr.e8otl/e2{laścn\]o!eannad^lUh!do\]a!.8o
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f Prze<lsiębrorstrło \ł/odociąeo\\ iKanalizacji rl Malborku ul. Chrobrego 3l Malbork 82-200
M,a.to Mo,bork Pl,\lo,,ia l.ki 5 8] 2u0 \Ialbork
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Jeśli nic zac]rodza \\yfuićnione okoticzności lllb potrzeba Skreś]ić,
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