
(Nazwa i adres organu wydająceg o decyzje) 
Rawa 

,Yrxrł* i:j,'"|* ''
IIT3T I2OII

(nr rejestru organu wydającego decyzję)

DECYZJA NR 327 IZOLI

Na podstawie art. 28, aft. 33 ust. I, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlanę (tj.Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623) otaznapodstawie art.I04 ustawy
z dnta 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z2000 r.
Nr 98, poz.I077 zpoźn. zm').

po rczpatrzeniu wniosku inwestora z dnia IL07 .2011 r.

zatwl'ęrdzamprojektbudow1anyiwydajepozwolenienabudowę/@t
hr dla

Gmina Sadkowice
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

Budowa chodnika wraz z przebudową i budową zjazdów w jego obrębie wzdłuż drogi
gminnej - Kategoria obiektu IV

na działce ozn. nr ewidencyjnym gruntów 418 i17512 w m. Sadkowice gm.
Sadkowice

Autor projektu Magdalena Jarczykowska upr. nr 7I3I113P12004 w spec. architektonicznej
Zaśwtadczenie nr wP-0522 Wielkopolskiej okręgowej Izby Architektów
Autor projektu Szymon Kosmalski upr. nr WKPi0259/PWOD/08 w spec. drogowej
Zaśwtadczenie nr WKP/BD/O 129 l 09 Wielkopolskiej okręgowej Izby Inzynierów
Budownictwa
Autor projektu Marcin Kuciak upr. m WKP/0260/PWOD/08 w spec. drogowej
Zaśwtadczenie nr WKP/BD/O \28 l 09 Wielkopolskiej okręgowej Izby Inzynierów
Budownictwa

(nazw a t rc dzaj or az adr e s całe go zamięr zęnia budowlan e go, rc dzajl-ę obiektu b ądź t ob ót
budowlanych' kategoria/-e obiektów, imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres

i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacje o wpisie na listę właściwej izby
samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art. 36 ust. i oraz aft. 42 ust. 2 i 3 ustawy
- Prawo budowlane:
1' !79-słó1ne warunki zabezpteczenta terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

opinia ZUDP nr 6630-2Ż3/2011 z dn. 01.06'20ll r.

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: '..
......xxxx.

3' Termin rozbiórki:
1 /istniej ących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania . . .

XXXXX
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5 . Inwestor j est zobowlązany

I) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończen^iu budowy co najmniej 21

dni przed zamięrzonym tórminem przystąlienia do uzytkowania2;
2) prze&-przysĘłiełriem--de-uzytko,wania tłznslcń_ostateeżffiT decyzję o pozwoleniu_-ła

uzfikowanie .2

6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadziÓ dziernik budowy lub rozbiórkt oraz
umieścić na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz
ogłoszenie zallnerające dane d,otyczącebezpteczenstwa pracy i ochrony zdrowtaz'

obszar oddziaływania obiektul-ówl, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomości:

1). Nr dz.4I8 i 17512

UZASADNIENIE3

W dniu 1 1.08.201 1 r. Gmina Sadkowice wystąpiła do Starosty Rawskiego
o wydanie pozwolenia na budowę chodnika wra.zz przebudową i budową zjazdów w jego

obrębie wzdluż drogi gminnej na działce oznaczonej nr ewid. 418 i t7 5l2 w m.

Sadkowice
Do wniosku załączono projekt budowlany z oŚwtadczeniem

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościąna cele budowlane. Realizacja
przedsięwzięcia j est zgo dna z ustaleniami obowiązuj ące go miej scowe go planu
zagospodarowania przestrzennego Gmiy Sadkowice zatwierdzonego uchwałąNr 30 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 8 września 1995 r. oraznie naTusza uzasadnionych interesów osób
trzecich.

Po rczpatrzeniu akt sprawy przychylono się do wniosku i orzeczonojak w sentencji.
Projekt zawLera oświadczenie osób go wykonujących o zgodnoŚci z obowtęującymi

przepisami prawa, normami i zasadamt wiedzy technicznej .

Powyzsze stanowi o wywiązaniu się inwestoraz obowiązkówwynikającychzafi.33
ust.2 prawa budowlanego koniecznych do spełnienia przy ubieganiu się o pozwolenie na

budowę.
Zgodnie z art.35 ust.4 prawa budowlanego, W razie spełnlenlaprzez inwestora

pov,ryższych wymagań właściwy organ nie moze odmówić wydania dec4lzji o pozwoleniu na

budowę.

od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Woje
pośiednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. ,

Łódzkiego Zamo|m

(pieczęć imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzj|)

(pieczęó oktągła)
Pouczenie:



1' Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rczpoczęcia robótbudowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru
budowlanego oraz. projektanta sprawującego nadzór nad' zgodnością realtzacji budowy
z projektem, co :ajTliej na 7 dni przed' ich rozpoczęciem, do7ączającna piśmie:1) oświadczenie kierownika budowy 1roiót, 

_ 

stwierdzają.. 
' 
,po.' ądzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz-ptzyjęcie obowążku kierowania budową(robotami budowlanymi)' a takŻe zaswiadczenie, o i.to'y* mowa w aft. 12 ust. 7 ustawy -Prawo budowlane,
2) w przypadku ustanowienia nadzotu inwestorskiego - oświadczenie inspekto ra nadzoruinwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

"pełnienia 
nadzotu inństorskiego naddanymi robotami budowlanymi' atakże zaśwtadćzenię, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy_ Prawo budowlanę.

3) informacje zawierające dane zamieszczenia w ogłoszeniu' o którym mowa w aft.42 ust.2pkt.2 ustawy- Prawo budowlane.
2'Inwestor moŻe ptzystryic do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robotbudowlanych pod rvarunkiem, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,wydaneg o przęZwłaściwy olgan nadzoru budowlanego'
3' W ptzypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanię nie jest wymagane, douzytkowania obiektu moŻna przystryiĆ, po upływie 21 dni od 

_dnia 
doręczenia dowłaściwego organu nadzoru budowlanego 

'awiajomienia o zakończeniu budowy, jeŻe1i
organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze d,ecyzji.4' Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu właściwy olgan nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie ź art.59a ustawy -Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwoleniu rru użykówanie stanowi wezwanie

' - 
właściwego organu do przeprowadzeniaobowiązkowej kontroh.2

' ]::li 
nie zachodzą wymienione okoliczności lub pótrzeba - skreślió.' Niepotrzebne skreślić

-otrzymuią:
1 t.Cmina Sadkowice
-Ź.Magdalena Jarczykowska - pełnomocnik A.P'A. ARCHES s. c.

60-348 Poznańul. Skarbka 1 4/1
3.Powiat Rawski _ W y dziaŁ Infrastruktury
4.Włodzimierz Jurkowski zam. Sadkowice 3911
5.Anna Jurkowska zam. Sadkowice 39ll
6.Ktzysztof WoŹniak zam. Ka\ęn 8714
7.Grzegorz Rutkowski zam. Chodnów 4,
8.J ozęfa Jurkiewicz zam. Sadkowice 39
9.Ala.
Do wiadomości

l'l_gwiatowv Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
2'Wójt Gminy Sadkowice 
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(Nazwa i adres organu wydającego decyzje)

13043120rr
(nr rejestru olganu wydającego decyzję)

Rawa Mazowiecka 2011.08.30
(miejscowość i data)

DECYZJA NR 325 12011

Na podstawie arl. 28, art.33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i aft.36 ustawy z dnta 7 hpca 1994 r. *
Prawo budowlane (tj.Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623) orazna podstawie art.104 ustawy
z dnta 14 częrwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U . z 2000 r '

Nr 98, poz. I071 zpoźn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnta 16.08.201 1 r.

zatwterdzamprojektbudow1anyiwydajepozwo1enienabudowę/
łt*dowłary.ehl dla
Gmina Sadkowice

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

Budowa miejsc parkingowych ze zjazdem z drÓgi powiatowej orazurządzenie terenów
zielonych poza istniejącym ciągiem komunikacyjnym - Kategoria obiektu IV

na działce ozn. nr ewidencyjnym gruntów 100 i175/3 w m. Sadkowice gm.
Sadkowice

Autor projektu Magdalena Jarczykowska upr. nr 7131113P12004 w spec. architektonicznej
Zaśwtadczenie nr wP-0522 Wielkopolskiej okręgowej Izby Architektow
Autor projektu Szymon Kosmalski upr. nr WKP/0259/PWOD/08 w spec. drogowej
Zaśwtadczęnie nr WKP/BD/O I29 l 09 Wielkopolskiej okręgowej Izby Inzynierów
Budownictwa
Autor projektu Marcin Kuciak upr. nr WKP/0260/PWOD/08 w spec. drogowej
Zaśwjadczenie nr WKP/BD/)I}& l 09 Wielkopolskiej okręgowej Izby Inzynierów
Budownictwa

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamletzenia budowlanego, rcdzajl-e obiektu bądź robot
budowlanych, kategoria/-e obiektów, imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres

i numęr jego uprawnień budowlanych oraz informacje o wpisie na listę właściwej izby
samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art' 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
- Prawo budowlane:
L Szczególne warunkt zabezpieczenla terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

OpiniaZUDP nr 6630-19712011 zdn 13.05.2011 r.

2. Czas uzy.tkowanta tymczasowych obiektów budowlanych :' . .

......xxxx.
3' Termin rozbiórki:

1 iistniej ących obiektow budowlanych niepr zewtdzianych do dalszego uzytkowania . . .

XXXXX
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5. Inwestor j est zobow iązany

2)

1) zawiadomić właściwy organ nadzorubudowlanego o zakończen_iu budowy co najmniej 2ldni przed zaml'erzonym terminem przystąpienia Jo uzytkowll];i; "*""'" ''

*x::'"h wymagań właściwy organ nie mozJ odmówić wydania ĄćcyĄio ior*ol.niu nubudowę'

od niniej sz ej decyzji przysługuj e stronom odwołanie

6' Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowa dzic dzięnnik budowy lub rozbiór ki orazumieśció na budowie lub rozbiórce * ńdo.rnym miejscu tablicę iniormacyj ną orazogłoszenie zawiet'ające dane dotyczącebezpie"r"i"t*upracy i ochrony zdtown-.obszar oddziaływania obiektu/-owl, o- t<torycn mowa w art. 28 ust. i ustawy - Prawobudowlane, obejmuje nieruchomości:
1). Nr dz. 100 i 175t3

UZASADNIENIE3

W dniu 16'08'2011 r. Gmina Sadkowice wystąpiła do Starosty Rawskiegoo wydanie pozwolenia na budowę miejsc pu.łi"go*y.t ze zjazdem z drogi powiatowejoraz urządzenie terenów zielonych poza istniejlcym ciągiem komuniku.}1'ryr'na działce ozn. nr ewidencyjnym gruntów 100 i 17513 w m. Sadkowice.
Do wniosku załączono projekt budowlany z otswiad'czeniem

o posiadanym prawie do dysponowinia nieruchomościąna cele budowlane. Realizacjaprzedsięwzięcia 
.j est zgo dna z ustaleniami obowiązuj i;g; miej scowego |iunuzagospodarowania przestrzennego Gmiy Sadkowice )atłvierdzonego uchwałąNr 30 RadyGminy Sadkowice z dnia 8 wrzóśnia 1995 r. oraz nie narvszauzasadnionych interesów osóbtrzecich.

Po rozpatrzeniu akt sprawy przychylono się do wniosku i orzeczonojak w sentencji.Projekt zawiera oświadczenie osób. go wykonujących o zgodnośc i, oiiwiązującymiprzepi sami prawa, normami i zasadami w ić dzy i" 
"łr"i"ii"i'PovlyŻsze stanowi o lływiązaniu się inwe stora zobowiązków wynikając ych z art. 33ust'2 prawa budowlanego koniecznych do spełnienia p''v uti.ganiu się o pori'ol"ni. nubudowę.

Zgodnie z art'35 ust.4 prawa budowlanego, w razie spełn ieniaptzezinwestora

zamotm
lwem w terminie i4 dni od dnia jej dotęczeniu

do Woje
n':;l''. ś T.li l,,Y#oy'ot'*o

t":sr
DYR!

o
T,i.

pleczęc imienna i podpis osoby upowaznionej do wydunia ae cyzji)

ła)



1' Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rcZpoczęcta robót
budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę' właściwy olgan nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacjt budowy
z projektem, co najmniej na7 dni przed ichtozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót, stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia otaz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi), a takŻe zaśwtadczenie, o którym mowa w art' 12 ust. 7 ustawy _
Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektota nadzoru
inwestorskiego, stwietdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, atakŻe zaświadczęnie, o ktorym mowa w art.I2 ust.] ustawy

- Prawo budowlane.
3) informacje zawierające dane zamtęszczęnia w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust'Z
pkt.2 ustawy- Prawo budowlane.
2.Inwestor moŻe przystąpió do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych pod warunkiem, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,wydanego przęz
właściwy organ nadzoru budowlanego'
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do

uzytkowania obiektu moŻna przystąlić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do
właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jeŻe|t

organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Przęd wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu właściwy olgan nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy' zgodnie z art.59a ustawy -
Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi węzwanie
właściwe go org anu do przepro w adzenia ob owiązkowej kontrol i. 

2

1 Jeśli nie zachodzą wymienione okoliczności lub potrzeba _ skreŚlić'
2 Niepotrzebne skreślió

otrz}'mują
(l.Gmina Sadkowice
-2.Magdalena Jarczykowska

60-348 Poznan ul. Skarbka
3.Powiat Rawski _ Wydział
$.Ata.
Do wiadomoŚci
l.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
2.w ó.jt Gminy S adkowice
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Q.Jazwa i adres organu wydającego decyzje)

13044t201r
(nr rejestru organu wydającego decyzję)

Rawa Mazowiecka 2011.09.06
(miejscowoŚć i data)

DECYZJA NR 332 IZOIL

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. I, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. -
Prawo budowlane (tj.Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraznapodstawie art.704 ustawy
z dnta 74 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. IJ . z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 zpoŹn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku inwestoruz dnia 16.08.2011 r.

zatwterdzam projekt budowlany i wydaje pozwolenie na budowę /rozbiórłę4vrykena*łe+gbót
budo$/łanychl dla
Gmina Sadkowice

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

Przebudowa parkingu wrazzwjazdem i remontem ogrodzenia - Kategoria obiektu IV

na działce ozn. nr ewidencyjnym gruntów 46914 i 468 w m. Sadkowice
gm. Sadkowice

Autor projektu Magdalena Jarczykowska upr. nr 713I1I3P12004 w spec. architektonicznej
Zaśwtadczenie nr wP-0522 Wielkopolskiej okręgowej Izby Architektów
Autor projektu Szymon Kosmalski upr. nr WKP/0259/PWOD/08 w spec. drogowej
Zaśwladczenie nr WKP/BD/O I29 l 09 Wielkopolskiej okręgowej Izby Inzynierow
Budownictwa
Autor projektu Marcin Kuciak upr. ff WKP/0260/PWOD/08 w spec. drogowej
Zaśwtadczenie nr WKP/BD/0 I28 l 09 Wielkopolskiej okręgowej Izby Inzynierów
Budownictwa
Autor projektu Tomasz Gawałek upr. ff 0376197lU w spec.telektomunikacyjne
Zaswtadczenie nr WKP/BT/O 837 l 04 Wielkopolskiej okręgowej Izby Inzynierów
Budownictwa

(nazwa t rodzą oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzajl-e obiektu bądŹ robót
budowlanych, kategoria/-e obiektów' imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres

i numęr jego uprawnień budowlanych oraz informacje o wpisie na listę właściwej izby

z zachowaniem następujących *"r'"ffi;f !;";:l"łil'r?)"rr. I oraz afi' 42ust. 2 i 3 ustawy
- Prawo budowlane:
1 lzgz-eg1l-lne'warunki vabe4p!99zenia tęrenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

opiniaZUDP nr 6630-|98lŻ011 z dn' l3'05.201l r'

2. Czas uzytkowanta tymczasowych obiektow budowlanych: . . .

a

l/istniejących obiektów budowlanych nieprzewidztanych do dalszego uzytkowania .. '

XXXXX



Żl tymczasowych obiektów budowlanych .. ' '
4.Szczegołowe Wymagania dotyczące nadzoru na budowie

XXXX
5' Inwestor j est zobowiązany

1) zawiadomió właściwy olgan nadzotu budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21
dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do uzytkowania';

2) ptze&_przy#ątłem a
uzpko.nranie.2

6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić, dziennlk budowy lub rozbiórkt oraz
umięścić na budowię lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną otaz
ogłoszenie zawierujące dane dotyczącebezpieczenstwa pracy i ochrony zdtowiaz.

obszar oddziaływania obiektu/-owl, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomości :

i). Nr d2.46914 i 468

UZASADNIENIE3

W dniu 16.08.2011 r. Gmina Sadkowice wystąpiła do Starosty Rawskiego
o wydanie pozwolenia na przebudowa parkingu wraz zwjazdem i remontem ogrodzenia
na działce ozn. nr ewidencyjnym gruntów 46914 i 468 w m. Sadkowice.

Do wniosku załączono projekt budowlany z oświadczeniem
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościąna cele budowlane. Realizacja
przedsięwzięcia j est zgo dna z ustaleniami obowiązuj ącego miej scowe go planu
zagospodarowania ptzesttzennego Gmiy Sadkowice zatwtęrdzonego uchwałąNr 30 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 8 września 1995 r. oraz nie natusza uzasadnionych interesów osób
trzecich.

Po rozpatrzeniu akt Splawy przychylono się do wniosku i orzęczonojak w sentencji.
Projekt zawięra oświadczenie osób go wykonujących o zgodnośct z obowtązującymi

przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej .

Powyższe stanowi o wywiązaniu się inwestora z obowiązków wynikających z art.33
ust.2 prawa budowlanego koniecznych do spełnienia przy ubieganiu się o pozwolenie na
budowę.

Zgodnte z aft.35 ust.4 prawa budowlanęgo' w razie spełnlenlaptzez inwestora
powryższych wymagań właŚciwy organ nie moze odmówić wydania
budowę.

lĄi o pozwoleniu na

y Łódzktego za moimod niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do
pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

(pieczęć imienna i podpis osoby upowaznióhej

(pieczęć okrągła)
Pouczenie:

Wo



1. Inwestor jest obowiązany zawiadomió o ZamlffZonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę' właściwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzor nad zgodnoŚcią realizacji budowy
z projektem, co najmniej na7 dni przed ichrozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót, stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia otaz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi), a także zaświadczente, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy _
Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, atakŻe zaśwtadczenie, o którym mowa w ar1.I2 ust.7 ustawy
- Prawo budowlane.
3) informacje zawrctające dane zamieszczęnia w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust.2
pkt.2 ustawy- Prawo budowlane.
2.Inwestor może przystąpić do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem, uzyskania pozwolenia na uzy.tkowanie,wydanego przez
właściwy organ nadzorubudowlanego.
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do

uzy'tkowania obiektu moŻna przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do
właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeŻeli
organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przęd wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu właściwy olgan nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art.59a ustawy -
Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie

. właściwego olganu do przeprowadzentaobowiązkowej kontroli.2
' J"śli nie zachodząwymienione okoliczności lub pótrzeba - skreŚlić'
2 Niepotrzebne skreślić

Otrzvmuia:

/ l.Gmina Sadkowice
\r 2. Magda lena I arczyl<owska

60-348 Poznan ul. Skarbka
3'Powiat Rawski _ Wvdział

- pełnomocnik A'P.A. ARCHES s' c.
I4II
Infrastruktury

3.Ala.
Do wiadomości
l.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
2.Wójt Gminy Sadkowice
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Rawa Mazowiecką dnia Ża.tr2.Zolar.

DECY7,JA.

W nawią4aniu do 4rt.Ż5 ust. 2 i art. 33 ustawy z dnia Ż1 marea l985r. o drogach publicznych

- (t.j. Dz.U. Nr 19 z20o7r. poz.115) i art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego -
(tj. Dz.U. Nr 98 z2000r.,poz. 1071- zpóźn. zm.)
w zwiąpku z wystąpieniem:
z drua08.12.2014r.
Przedsiębiorstwa A.P.A. ARCEES s.c, ul. Skarbka 14ll' 6ł-348 Poznań
działającego z upowaznienia: Wrńjta Gminy Sadkowice
w sprawie. uzgodnienia uproszczonego projektu budowlanego na budołvę chodnika, oraz
przebudowę istnicjących barier drogourych łv pasie drogowym drogi powiatowej
nr 4122E Biała Rawska - {Rosocha)

uz,Ełdniam

projekt budowlano-wykonawczy nabudowę chodirika orazprz&udowę istniejąpych barier
drogowych w pasie drogi powiatowej nt 4122E Biała Rawska _ (Rosocha) w m. Sadkowice
po jej lewej stronie z zachawaniem następujących warunków:

1. Zgadnte z art. 25 pkt.2 tlstawy o drogach publicznych koszty planowanych robót
wr az z urzącl zeni ami bezpieczeństwa i ar garłlzaĄą ruchu rwtąz-aną z
funkcjonowaniem skrzyżowanią ponosi zarz.ądeadrogi, którywystąpił z iaicjaĘwą.

2. Zgodana budowę chodnika oraz przebudowę istniejących barier drogowych
w)rrazona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczaaze zg}oszeniem zamiaru budowy
w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207,
z2003r. poz.2ol6 _ zpóźśl. z:n.} 

1 .:

3. Niniejsze uzgcdnienie nie jest równowazne z zrr.zscoterlńem ła prowadzenie robót
'w pasie drogi powiatowej, o wydanie ttórego inwestor lub działający z jego
upowaznienia'wykonawcą złozy do zarządcy dróg powiatowych wniosek
o wydanie zenruolerńa na zajęcie pasa drogowego, przedkładając:

- projekt budowlany z llz.godnieniarni arazharnonogrannem robót urnozliwiającym
wykonanie planowanych robót w pasie d'og powiatowej w określonym
terminią

- kopię zg}oszenia na budowę chodniką orazprzebudowę istniejących barier
drogowycĘ i

- projekt organizacji ruchu drogorrego i zabezpieczeniarobót u'gołniony
i zatvłierdzony zgłdnte zrazporąóz.eniem Ministra In*astrutrury z dnta
23 wrześnla Żał}r. w sprawie szczegółowych warutków zsrząóz.ania ruchem na
drogach oraz wykonywania tadzłtunad rym zarząńzaruem pz.U. Nr l77 z
2003r., poz" 1729)

4. Roboty drogowe w pasie drogi powiatowej nt 4122E naleĘ
przedstawiciela Zasządu Dróg Powiatowych w Rawie Mae.

prowadzic pod nadzorem

GEN[Rłl_;\'l -{}'..",f-łl ł łHl l
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Uzasadnienie

Niniej sza deeyzjauwzględnia w gałości źąóantastrony w odniesieniu do zakresu

dotyczącego budowy chodniką orazprzehvdowy istniejącychbarier drogowych w pasie

orogi pówiatowej woparciu o przeóŁażaty plan ońerrtacyjny'

iiłaa" z art. 2ó plł.t ,arrądcidrogi wyda zezwolenie na Ąęcie pasa drogowego drogi

pówiatowej nr 4L22Ew lokalizacji planowanych robót'

Pauczenie

od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Samorządowego Kolegium o{woławczego w

Skierniewi cach za'ł.i* pośrednictwerą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia'

otrzymują

Il A.P.A. ARCFIES s.c.

ul. Skarbka 1411

ó0-348 Poznłh

2l Wojt Gminy Sadkowice
Sadkowice 1291'
96-206 Sadkowice

ala3l
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Magdaiena Jł:l'czyitowska
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Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Wydział Geodezj i, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Koordynuj ący Us$owanie
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu

Rawa Mazowiecka dn.2011-06-07

OPINIA NR: ZUDP .6630-22312011
uzgodnienia dokumentacj i proj ektowej

przedmiot uzgodnienia: Projekt utwardzenia terenu - chodnik

Data wpłpvu: 2011-06-06

Inwestor : Gmina Sadkowice
96-206 Sadkowice
Sadkowice 129A

Data zlecetia: 201 1-06-03

Lokalizacja: Sadkowice obr. Sadkowice dz 418

Nr Zlecenia:9295/201L
Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie projektu inwesĘcji ptzez Zespół nie jest równoznaczne z branzowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jeśli przepisy brarrzowe ustalają specjalne
bratrŻowe zasady tzgadniania projektów w zakresie rcrwiązan technicznych,
technologicznych, czy sposobów zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z drua 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
@z. U. Nr I93 z 2010 r. poz.l287 tj) inwestor jest zobowiązarry do zapewnienia
vłyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonÓwczej obiektów budowlanych
wymagających pozwolenia na budowę przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu
układanej w wykopach otwartychnaleĘ wykonywaó przed ich zakryciem. , 1

3. Projekt uzgodnić branżowo zZarządcądrogi.

4. Ptace ziemne nad istniejącymi kablem i kanalizacją telefoniczfią otaz w ich poblizu
ptowadzić ręcznie z zachowaniem szczegóLnej ostrozności zgodnie z obowią7ującymi
przepisami techniczno - budowlanymi. Rozpoczęcie robót naleĘ zgłosió prąmajmniej z 14
dniowym wlrprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego
Utrz1rmania Sieci i Usług w Katowicach ul. ordona 13 ; 40-163 Katowice w celu .;qrzs'.arczetia

nadzoru technicznego sfu:Żb TP. Nadzór nad ww. robotami spraworyać będzie pracownik
upowaznionej ptzez TP S'A. firmy tj. Warszawskie Przbdsiębiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa Łódź' ul. Narutowicza l07a, 90-145 Łódź,
tel. 42 678 13 42, fax. 42 672 44 04, na warunkach odpłatnych.

Nalezy wykonaó regulację pionową ram istniejących studni kana|izacji telefonicznej do
projektowanego poziomu chodnika. Na odcinkach wjazdów na działki na istniejące kable
tęlefoniczne nałoŻryÓ dwudzielnę rury ochronne typu ARoTA w uzgodnieniu i pod nadzorem
TP SA.

G EN ERAI-NY F',ffiP'J tKTANT
ł' łr Ł14 :d{lt.rliC'{7F{iĄllllałl}rl'

rr|(Jł i(1Ż'#n,,*n''
Ma.gdalena Jatczykcltłska



W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztó'w nitązarrych z usunięciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejącychltządzeitelekomunikacyjnych ponosi
Inwestor (Wykonawca).

5. Pod istniejącą napowietrzną linią enetgeĘczstą SN oraz istniejącą siecią energetyczną NN
otaz w ich pobliżu zabrartia się uzycia sprzętu mechanicznego typu koparka, dźvńg,
podnośnik.
Prace ziemne nad istniejącymi kablami energetycznymi NN prowadzió tęcznte ze szczegóIną
ostroznościąi pod nadzorem PE Biała Rawska ul. Jana Pawła II 53.

6. Istniejącą zasuwę wodociągową obok projektowanego wjazdu na działkę 37512 naleĘ
wynieśó do rzędnej projektowanego chodnika w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela sieci
wodociągowej.

Sporządziłl piotr SŁudziński P rzewod n i czący zes połu
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Rawa Mazowiecką dnia 13.06.2011r.

DECYZJA

Na podstawie art. Ż9, ust. 2 Ustawy z óruaŻl marca 1985r. o drogach publicznych
(tj.Dz.U.Nr19 z20o7r,poz'115)iart. 104Ustawyzdnia 14częrwca 1960r. -Kodeks
Postępowania Administracyjnego - (t j Dz.U. Nr 98 z2000r, poz. 107l - zpóźn. zm')
w zlvią.zku z wystąpieniem z dnia 03.06.2011r.
Przedsiębiorstwa A.P.A. ARcHEs s.c, ul. Skarbka 1411' 6aą48 Poznań
działającego z upowaznienia: \Bójta Gminy Sadkowice
o uzgodnienie. projektu budowlanego lra budowę zjazdu publicznąo z drogi powiatowej
nr 4LL8E Pukinin - Mogielnica na działĘ nr €w. 100 w m. Sadkowice

uzgadniam

projekt na budowę ąazdv publicznego na działĘ nr ew- l00 z drogi powiatowej
nr 4118E (dńałka ilr ew. 175/3) zlokalizowanąpo prawej stronie drogi w m. Sadkowice
w lokalizacji zgodnej z rnapądołączoną do projektu (rys. nr 7), łrazw oparciu o razvłtązania
techniczne według rysunków lr Ż, nt 3.

Na zjeździe zaprojektowana konstrukcja nawierzchni jak dla drog klasy L i D, zgodnie
z technologią i rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z drua 02.03 .I999r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publicztei ich usytuowanie
(Dz U. Nr 43 z 1999r, poz. 430), to jest:
- Podbudowa zasadniczagrubości 20cm. z kamienia łanranego stabilizowanego mechanicznie,

lub tfu cznia kamiennego.
- Nawierzchniana zjeździe z kostki betonowej grub" 8cm ułozona na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3cm.

- Nawierzchniazjazdu włączona do nawierzchni drogi głównej przy zastosowaniu fuków
R:5,0m.

- Przekroj poprzecm:y zjazdu ze spadkiem jednostronnym 1,5Yaw kierunku spływu
wod powierzchniowych.

- Spadki podfu'żne nai1eździe: od zewnętrzłrej krawędzi do granicy pasa dfogo*ego - 2,30yo,
- Nawierzcbua zjazdu o podstawowej szerokości 5,00m. obramowana krawężnikiem betonowym

posadowionym jako zatopiony, to jest bez ograniczania spĘwu wódze ąazdu. Na długości
l4,30m. od strony drogi powiatowej krawężnik r*ozony na płask (krawęanik nie moze
wystawać ponad powierzchnię nawierzchni drogi głównej i ponad nawierzchnię zjazóu).

- Nawierzchnia drogi głównej na styku ze zjazdem tj. na dfugości 14,30mb. uszczelniona
zalewową masą bitumiczną.

- Zjazd do drogi głównej włączony prostopadle tj. przy zastosowaniu kąta 90o. Nawierzchnia
zjudu wŁączona do nawierzchni drogi głownej promieniami R:5,0m.

- Pobocze zjazdu o szerokościa,75m, uzupełnione tfuczniem kamiennym lub pospołką.
- Pod zjazd zarząddrogi uzyczy grunty w następujących ilościach: max. 2,50m2 pobocza,

w rzucie poziomym do granicy pasa drogowego.

Niniejszy projekt uzgadnia się z zastlzeżeniami:
1. Zgodnie z art. Ż ust.3 pkt. l usta*y o drogach publicznych przed roryoczęciem prac

zwięanych z budową zjazdu, naleĘ uzyskać pozwolenie na jego budowę - stosownie do
przepisow ustawy z drua 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj,Dz. U. Nr 156 z2A06r.
poz. 11 1 8 - z poźniejszymi zmianami).
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2. IJzgodruenie w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zerNvoleniem na prowadzenie

robót w pasie drogowym. Wykonawca lub inwestor zgodnie z art.29 ust.3 poz.I
ustawy o drogach publicznych uzyska zez:łvolente od zarządcy drogi przedkJadając zgodnie
zrozpotządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielęnia zemvolenna
zajęcie pasa drogowego wniosek na budowę zjazdu z załączrltkani:
- L egz. projektu budowlanego na budowę zjazduwrazz ostatecznądecyzjąporwala1ącąna

jego budowę,
- plan sytuacyjny w skali 1:100, lub 1:500 zzaznaczeniem granic i podaniem wymiarów

planowanej powierzchni zajęciapasa drogowego kolorem czerwonym z wymiarowaniem tych
powierzchni,

_ kopię dokumenfu potwierdzający tytuł prawny do wymienionej nieruchomości,
- projekt oznakowania robót na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (uzgodniony

i zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia23 vłrześnia}}}3r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarządzariem (Dz.U. Nr 177 z2003r.,poz.I7Ż9).

3. Niniejsze zezwo|etie wygasa' jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazdnte zostanie
wybudowany.

Uwaga: zgodnie z art.40 ust. 1rŻr3 oraz art.29a ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych'
prowadzenie robót w pasie drogowym bezzez;woleniazarządcy drogi' budowa lub
przebudowa lub wybudowanie zjazdu o powierzchni większej niż określona
w zatwierdzonym projekcie budowlanym, podlegakarze pieniężnej w oparciu o przepisy
cytowanej ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie z art.30 ustarry o drogach publicznych, utrzymanie zjazdu łącznie z przepustem
pod zjazdem,na|eĘ do właściciela lub użytkownika gruntów przylegĘch do drogi.

AZASADNIENIE

Niniejsza decyzja, uwzględnia w całości Żądarua strony w oparciu o ptzedłoŻony projek1

budowlany na budowę zjazdu, który jest integralnym załącznlkiem do niniejszej decyĄi.
W zezwoleniu na prowadzęnie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ustawy o drogach
publicznych (tj. Dz.U. Nr 19 z Ż007r. poz. 115) zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa
drogowego przez określony termin prowadzenia robót w pasie drogowym.
Wysokości stawek opŁaty za zajęcie I mŻ kaŻdego z elemenfu drogi w czasie jednego dnia, ustaliła
Rada Pow'iafu Rawskiego Uchwałąogłoszonąw Dzienniku Urzędowym Nr 89 z dria 2 kwietnia
20I lr. Woj ewództwa Łódzkiego.

POUCZE.NIE

od niniejszej decyzji sfuży odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego
w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymarua.

otrzymują:

1. A.P.A. ARCHES
ul. Skarbka 1411

60-348 Poznan
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Rawa Mazowiecka, dn. 05.08.2011r.

M.r.71 t5.42.2011.GM

POSTANOWIENIE

Zgodrue z art.113 $ 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz' U' Nr 98

z2000r. poz. T071- zpoźn. zm.), Zaruąd Powiatu Rawskiego

Postanawia

sprostować' nażądantestrony tj. A.P.A. ARCHES s'c' z siedzibąul. Skarbka 1411,

oo-:łs Poznan, decyzję * i<ńo.t.'7334cl70l10 z dnia 5.01.2011't. poprzez zmianę numeru

działki pod drogą pó*iuto*ąnr 4118E Pukinin - (Mogielnica) w m' Sadkowice z dzlałki

nr ew. i 75 na dz. ffi ew. 17 5 lź w przedmiotowej lokalizacj i planowanego zjazdu

nadz.nr ew. 100.

IJzasadnienie

Rozpatrując wniosek z dnia ŻO.12.2OIOr. o uzgodnienie lokaliz acji zjazdu

publicznegó zdiogipowiatowej nr4118EPukinin_(Mogielnica)na działkęnrew' 100

*.iejscńosci Sadilowice, ZirządPowiatu Rawskiego w decyzji rn KmD.I.7334Cl70lI0

zdrual.ffi.ŻOll. popełnił oczywistąomyłkę pisarską wpisując numer ewidencyjny działkt

pod drogą I75 zarriast I75l3-
Wtym stanie rzeazy naleŻaŁo oczywistąomyłkę sprostowaó'

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie shźy stronom zaŻalenle do Samorządowego Kolegium

Odwoławcz"gó * Śkierniewi cachzamoim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia.

Otrzymują

1. A.P.A ARCHES s.c.

ul. Skarbka 14l1
60-348 Poznafi

2. ala

Żap.ZARZĄDU PowIATU' wĘĄwieMrrorłicck'icj
I r,

*s, hł.'łł'ołslorro Rillnan- bYłi'B KTo R
WYDZI AŁU INrRA5IRUKrUBY



Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Koordynuj ący Usytuowanie
Projektowanej Sieci Uzbroj enia Terenu

Rawa Mazowiecka dn.201 1-05-13

OPINIA NR: ZUDP.6630-197 1201'l
uzgodnienia dokumentacj i projektowej

przedmiot uzgodnienia: Wjazd na działkę i ęa,k,mx

Data wpływu: 2011_05_13

lnwęstor : Gmina Sadkowice
96-206 Sadkowice
Sadkowice l29A

Data zlęcęnia: 201 1-05_13

Lokahzacja: Sadkowice obr. Sadkowice dz 100

Nr Zlecenia : 8038/2011
Uwagi i zalecęnia:

1. Uzgodnienie projektu inwesĘcji przez Zespoł nie jest równoznaczne z branzowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jeśli przepisy branzowe ustalają specjalne
branzowe zasady uzgadniania projektów w zakresie rczwięai technicznych,
technologicznych, czy sposobów zapewnienia bezpieczęństwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownię do art.27 Ustawy z dnia I7 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograftczne
(Dz. U. Nr I93 z 2010 r. poz.I287 t.j.) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia
vłyznaczenła na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych
wymagających pozwolenia na budowę ptzez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu
układanej w wykopach otwartych naleŻy wykonywaó ptzed ich zakryciem' i

3. W miejscu skrzyzowania projektowanego zjazduz istniejąca kanalizacjątelekomunikacyjną
prace plowadzic ręcznię z zachowaniem szczegolnej ostrozności zgodnie z obowiązującymi
przepisami techniczno - budowlanymi. Rozpoczęcie robót naleĘ zgŁosic przynajmniej z 14
dniowym vqtprzedzentem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego
|Jttzymania Sieci i Usług w Katowicach ul. ordona 13 ; 40-163 Katowice w celu wyztaczenia
nadzoru technicznego słuzb TP. Nadzór nad w/w robotami sprawować będzie pracownik
upowaznionej przez TP S.A. firmy tj Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa Łodź, ul. Narutowic4a 1O7a, 90-L45 Łódż,
tęI. 4Ż 678 13 42, fax. 42 672 44 04, na warunkach odpłatnych' i

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całośó kosztów zwtązanych z usunięciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejącychurządzen telekomunikacyjnych ponosi
inwestor (Wykonawca).
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4. Na wycięcie drzew kolidujących z.projektowanym zjazdemtaleĘ uzyskaó zezwolenie od

"bp"*r.ia*"r' 
słuzb ochrony Środowiska'

5' Zachowa'Ó warunki uzgodnien ia^z Zaruądem Powiatu Rawskiego określone w decyzji

i<*nri:: 4cl7olŻ0l! z druao5'01'2011 r'

Pzewodniczący zespołu
Sporządził: Piotr Studziński
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Fłegion operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Kaiowica

LódŹ'21 styczeń 2011 r'

A.P.A. ARCHES s. c.
ul. Skarbka 14l1
60-348 Poznan

Numer pisma: TOTSSBU/p R.21 S-37 57 Z/ 1 j
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną przebudową

wjazdu na działkę 469/4 w Sadkowicach

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej przebudowy wjazdu na działkę 46914

w Sadkowicach lnformujemy, Że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą kanalizacją
teletechniczną eksploatowanąprzez TP S.A' W związku zlym naleŻy, na koszt naruszającego stan
istniejący, opracować projekt i wykonac zabezpieczenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych
wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją zwracając szczegó|ną uwagę na normatywne
odIegłoŚci.

Zabezpieczenie kolizjijest uwarunkowane spełnieniem ponizszych wytycznych:

1' Zabezpieczyć odcinek kanalizacji telefonicznej rozdzielczej 1-otw., biegnący pod projektowanym
zjazdem, rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT 416oPS. Zabezpieczenie wykonaĆ w miejscu
projektowanego zjazdu i po 0,5m poza jego obrys. Zabezpieczenie wszystkich elementów
infrastrukturytelekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
Ministra lnfrastruktury z dnia 26 pażdziernika 2005r.

2' Wymienić ramę i pokrywę istniejącej studni kablowej w projektow anym zjeżdzie na typ cięzki.3' W przypadku zmiany rzędnych terenu naleŻy uwzględnic regulację poziomu istniejącej
infrastrukiury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej n iwelety;

4' Realizacja powyzszych prac moŻe odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Tp S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej,
zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2egzemplarzach)
i budowlany (w 1 egzemplarzu) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania
ZasobamiSieci w Łodzi, ul. okoniowa 16);

5' Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego;

6' Szczegołowe dane dotyczące kana|izacji i kabli miedzianych zostaną udzielone w Dziale
Zarządzania Zasobami Sieci w Łodzi przy ul. okoniowa '16 (sprawę prowadzi Przemysław
Hydzoń tel. 46 B33-27-7B);

$Ei\jf;R'Ai.-i'ł'l [:Kl Ai\.1]'

ul. Ordona 1 3, 40-'163 Katowi
. tel.: 46 833-27-7

łaX: 32 204-01 -l

www.tp,

*YA'.!ei{jzykowska
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7' Wszystkie prace zwięane z infrastrukturą telekomunikacyjną nalezy wykonywac zgodn

z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodniony

z TP S.A. projektem, pod Ścisłym nadzorem przedstawicieli słuzb technicznych TP S'A';

B. Koszty projektu, zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikają

z naruszenia lub koniecznoŚci zmian stanu dotychczasowego urządzen liniowych pr

zachowaniu dotychczasowych właŚciwoŚci użytkowych i parametrów technicznych oraz stl

wynikłych z tytułu awarii związanych z zabezpieczeniem, pokrywa naruszający stan istniejący;

9. Roboty budowlano - montaŻowe naleŻy zlecic wyłącznie firmie specjalizującej się w robota

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doŚwiadczenie W budownictv

telekom unikacYjnYm;

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

. Firma Partnerska - Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S'A' Dyrek

Rejonowa ŁodŻ,ul.Narutowicza 107a,90-145ŁódŻ,tel'42 678 13 42'tax'4267244(,

ktora prow adzi zadanla inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada ceńyfikaty lso 90

gwarantujące wysoką jakoŚc prac oraz duŻe doświadczenie W prowadzeniu pl

telekom unikacYjnYch.

o Firma Partnerska "Relacom" Sp' z o.o. oddział ŁodŹ ul. Grabieniec 'l3 tel' 42 611 07 |

fax. 42 611 07 60, która kompleksowo konsenruuje infrastrukturę telekomunikacy

stanowiącąwłasnośÓ TP, posiada certyfikaty lSo 9oo1 gwarantujące wysoką jakośĆ prac o

duzedoświadczeniewprowadzeniupractelekomunikacyjnych.

1o. Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych lnwestor ma obowią;

pisemnie wystąpić, przynajmniej z 30 cniowym wyprzedzeniem' o wyznaczenie upowazniont

przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrt

sieciteletechnicznej.PismonaleŻykierowaćnaponiŻszyadres:

Telekom unikacja Polska
Region operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach

ul.Ordona 13

tax.32 204-01-01

a

a

a

Zgłoszenie powinno zawieraĆ m.in.:

informacje o wykonawcy robót

ceńyfikat jakości z serii lSo 9000'

referencjewydaneprzezTPS.A.lubinnychoperatorowtelekomunikacyjnych,wzakrł
wykonywania prac o zbliŻonym charakterze i zakresie rzeczowym'

wpis W rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie działalnoŚci obejmują

,,roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych^ (42'22'z

PKD 2007),

wykaz robot związanych z budową lub przebudową sieci, realizowanych przez wnioskując

Wykonawcę w okresie ostatnich 24 miesięcy'

. uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby lnŻynierów,

o harmonogram robót,

o jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przezTP

a na budowę),
{3[NiF"RA{-i\'t' f']
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przy

oraz strat

istniejący;

w robotach

budownictwie

firmy:

S.A. Dyrekcja
672 44 04,
lso 9001

prac

611 07 61,

prac oraz

w zakresie

obejmującym
(42.22.2 wg

wnioskującego

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robót związanych z budową lub przebudową sieci, realizowanych na zlecenie TP
S.A. przez wnioskującego wykonawcę W okresie 24 miesięcy, jakość wykonywanych prac
została zakwestionowana przez zlecającego;

11' Zakonczone prace związane z przebudową infrastruktury TP S.A' naleŻy zgłosic do odbior.u
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.a7l994r' arl'.3 pkt'14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

12. Niniejsze warunkitechniczne WaŻne sąprzez okres 6 miesięcy od dnia ich wydania'

Z powaŻaniem

Grzegorz Janus
*-1ll 

o
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Zup.oyr&tora
Hegionu operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług

przez TP S.A.
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Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
W y dział Geo dezj i' Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
ZespóŁ Koordynuj ący Usytuowanie
Proj ektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu

obr. Sadkowice dz 469/4

Rawa Mazowięcka dn.201 1-05-13

OPINIA NR: ZUDP.6630-1 9812011
uzgodnienia dokumentacj i proj ektowej

przedmiot uzgodnienia: Wjazd na działkę i parkingi

Data wpłynu: 2011-05-13

Inwestor : Gmina Sadkowice
96-206 Sadkowice
Sadkowice I29A

Data zlecęnia'. 2011_05-13

Lokalizacj a: S adkowice

Nr Zlecenia :803912011
Uwagi tzaIecęnia:

1. Uzgodnienie projektu inwestycji ptzez Zespoł nie jest równoznaczfle z branzowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu' jeśli przepisy branzowe ustalają specjalne
branzowe zasady uzgadntania projektów w zakresie rozwiązan technicznych,
technologicznych, czy sposobów zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia I7 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograftczne
(Dz. U. Nr I93 z 2010 r. poz.I287 t.j.) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia
lvyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych
wymagających pozwolenia lua budowę ptzez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu 

t

{
układanej w wykopach otwartychnaleĘ wykonywać przed ich zakryciem. , 

'--Ą
3, Zachowac warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej ł.-ffi:y*
wyeliminowania kolizji istniejącej kanaIizacjt teletechnicznej z projektowanym zjazdem
okeślone pismem TP SA Nr ToTS SBU/PR.2 1 5 -37 572lII z dn. 21 .0I .2011 t .

W miejscu skzyŻowania projektowanego zjazdu z istniejąca kanalizacjątęlekomunikacyjną
prace prowadzić ręcznlę z zachowaniem szczegolnej ostrozności zgodnie z obowiązującymi
przepisami techniczno - budowlanymi. Rozpoczęcie robót naleĘ zgłosic przynajmniej z 14
dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach ul. ordona 13 ; 40-163 Katowipe w celu Wznaczenia
nadzoru technicznego służb TP. Nadzór nad w/w robotami sprawolvać będzie pracownik
upowaznionej przez TP S.A. firmy tj. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych S.A. D1tekcja Rejonowa Łódź, ul. Narutowicza 107a, 90-145 Łódź,
tę,L42 678 13 42,fax' 42 672 44 04,na warunkach odpłatnych.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całośó kosztów związanych z usunięciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejącychutządzentelekomunikacyjnych ponosi

ll
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Inwestor (Wykonawca).



4. Zachowaó warunki uzgodnienia z Zarządem
KmD.I733 4C16512017 z drua I7 .01.2011 r.

Powiatu Rawskiego określone w dec1

Sporządził] piotr Studziński Przewodniczący zespołu

zup"$-B'AR{}5TY

inf. l-asn futrczydslci

GENERALNY
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mgr inz.
Magdalena
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Rawa Mazowiecka, dnta 1 3.06.201 1r.

wr.I.71 15.n .2A11 .GM

DECYZJA

Na podstawre art.29,ust.2 Ustawy z dnta21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. Nr 19 z 20A7r, poz. 115) i art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
Postępowania Administracyjnego - (t. j. Dz.U. Nr 98 z200ar, poz. 1071 _ zpoźn. zm.)

w związku z wystąpieniemz dnia 03.06.20IIr.
Przedsiębiorstwa A.P.A. ARCHES s.c, ul. Skarbka 141L' 60-348 Poznań
działaj ące go z up ow aznienia : Wój ta G miny S adkowic e

o uzgodnienie: projektu budowlanego na przebudowę parkingu wrazŻ remontem ogrodzenia
w zakresie przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E Pukinin -

Mogielnica na działkę nr ew. 46914 w m. Sadkowice

uzgadniam

projekt na przebudowę parkingu wTaZ z remontem ogrodzenia w zakresie przebudowy Ąazdu
z drogi powiatowej na działkę ff ew. 46914 z drogi powiatowej nr 4118E (działka nr ew. 468)
zlokalizowanąpo prawej stronie drogi w m. Sadkowice w lokalizacji zgodnej zmapądołączoną
do projektu (rys. nr I), oraz w oparciu o rczwiązania techniczne wedfug rysunków nr Ż, w 3.

Na zjeździe zaprojektowana konstrukcja nawierzchni jak dla dróg klasy L i D' zgodnie
ztechnologią irozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdnia0Ż.03.l999t.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich us1tuowanie
(Dz.U. Nr 43 z I999r,poz. 43A), to jest:
- Podbudowa zasadticza grubości 20cm. z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie,

lub tłucznia kamiennego.
-Nawierzchnianazjeździe z kostki betonowe.j grub. 8cm ułozonana podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3cm.

-Nawierzchniazjazdu włączona do nawierzchni drogi głównej ptzy zastosowaniu łuków
R=6,0m.

-Przekrój poprzeczny zjazdu ze spadkiem jednostronnym 2,5oń w kierunku spływu
wód powierzchniowych.

- Spadki podłuzne na zjeŹdzie: od zewnętrznej krawędzi jezdnt do krawędzi skarpy rowu _ 4,3oń
iod kawędzi skarpy rowu do granicy pasa drogowego - 4,8yo,

- Nawierzchnia zjazdv o podstawowej szerokości 5,00m. obramowana krawęznikiem betonowyrn
posadowionym j ako zatopiony , to j est bez ograniczania spĘwu wód ze iyazdu. Na długości
12,00m. od strony drogi powiatowej krawężnik ułożony na płask (krawężnik nie moze
wystawać ponad powierzchnię nawierzchni drogi głównej i ponad nawierzchnię Ąazdu).

-Nawierzchnia drogi głównej na styku ze zjazdem tj. na długości 12,00mb. uszczelniona
zalewową masą bitumiczną.

- Zjazd do drogi głównej włączony prostopadle tj. przy zastosowaniu kąta 90o. Nawierzchnia
zjudu włączona do nawierzchni drogi głównej promieniami R:6,0m.

- Pobocze zjazdu o szerokości 0,75m, uzupełnionę tłuczniem kamiennym lub pospółką.
- Pod, ąazd, zarząd drogt uĘczy grunty w następujących iloŚciach: max. 9,00mŻ pobocza,

omz max. 7,80m" powierzchni terenu zieleni w rzucie poziomym do granicy pasa
drogowego.

Niniejszy projekt uzgadnia się z zastrzeżeniami:
1. Zgodnie z art" Ż ust.3 plct. 1 ustawy o drogach publicznych przed rozpoczęciem prac

związanych zprzebud'owązjazdu,naleĘ uzyskaó zęzwolęntę na jego'budowę - stosownie do
przepisów ustawy z dnia7 Iipca I994r. Prawo Budowlane (t1.Dz. U N1 1s-6 'z2006r.
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Telekomunikacia Polskr

adres do koresPondenc
ul. Ordona 13,40-163 Katowic

tel.: 46 833-27-1
tax 32 204-01-C

WVVW.hurtłp'

Lódż,28 czerwiec 2011 r'

A.P.A. ARCHES s. c.
ul. Skarbka 14l'1

60-348 Poznań

Numer pisma: TOTSSBU/PR.21 02'461 661 1 1

Temat: Uzgodnienie zabezpieczenia sieci TP w miejscu kolizji z przebudową wjazdu w Sadkowicach'

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy' iŹ przedstawiony projekt budowlano-

wykonawczy ,,Przebudowa parkingu wraz z remontem ogrodzenia dz' 46914 w Sadkowicach"

opiniujemy pozytywnie.

Rozpoczęcie robot naleŻy zgłosic przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:

Telekomunikacja Polska Region operacyjnego Utrzymania Sieci iUsług w Katowicach ul. ordona'13;

40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego słuŹb TP. Nadzór nad ww. robotami

sprawowac będzie pracownik upowaŻnionej przez TP s.A. firmy tj' Warszawskie Przedsiębiorstwo

Robót Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa ŁodŹ, ul. Narutowicza 107a,90'145 Łódż, tel. 42

678 13 42, tax' 42 672 44 04, na warunkach odpłatnych;

Za powyŻsze uzgodnienie zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującym w TP S.A.

cennikiem w wysokoŚci7o,oo PLN + 23%v^T. Faktura zostanie przesłana odrębnąkorespondencją.

Z powaŻaniem

Grzegorz Janus

z up.

Regionu Operacyjnego UtrzYman ia

Sieci i Usług w Katowicach

'j.i il ''{.il'\ł!'j'!"

Te[ekomunikacja Poiska 5półka Akcyj na z siedzibą i ad lesem w Wa 15Żawie (oo''i 05) przy ulicy Twaldej 1 8, wpisana do Reje5tru PrŻed5iębiorców prowadzonego

przez 5ąd Rejońowy dta ni'st. warsźiwy xl l Wydzial 6ospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0oooo1 0681; REcoN 01 21 00784, NlP 526'o2-s0-995)

z pokrvtvm W całości kapitałem zakładowym wynoszącym 4 006 947 063 z1


