tt

Rawa Mazowiecka 2013.1 1'ŻI

SAB.I.6740'564.Ż0I3.UG

(miejscowość i data)

(nazwa i adres organu wyda_iącego decyzję)

19415lŻ013
(nr rejestru organu wydaiącego decyzję)

DECYZJA NR

545/2013

Na podstawieart.Ż8, ań.33 ust.4ustawy z dnia7.07.1994r'-PrawoBudowlane(Dz'U.2010r.
Nr 243 poz.l623,.loraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. zŻ013, poz.Ż67),
po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 17 .I0.2013 r',
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na
budowęi
dla Gminy Sadkowice

'

96'Ż06 Sadkowice

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmującego: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, obejmującego budowę ścieżek'placu
zlbaw dla dziecio altany z grillem, uporządkowanie terenu oraz budowę sieci kablowej

oświetleniowej- Kategoriaobiektu VIII
na działce oznaczonej nr ewidencyjnym

gruntów 450,451,467,430,423 i 487 w m. Kaleń gm.

Sadkowice,
Projektant Bartłomiej Klepiński uprawnienia nr 7lR-Ż93lLooIA/09 w Spec. architektonicznej

Zaświadczenie Lo-0770 Łódzkiej okręgowej Izby Architektów.
Projektant Roman Tyrlik uprawnienia nr 3Ż6l88lWŁ w spec. konstrukcyjno- inżynieryjnej
Zaświadczęnie Nr ŁoDlBDl354Ol03 Łódzkiej okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa.
Projektant Witold Makówka uprawnienia nr I'7'7l86lWŁ w spec. konstrukcyjno- inzynieryjnej
Zaświadczęnie Nr ŁoD[EA68Il09 Łódzkiej okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa
Projektant Sławomir olszewski uprawnienia nr275l86lWŁ w spec. konstrukcyjno- inżynieryjnej
Zaświadczęnie Nr ŁoDllsl}z1'IlOŻŁódzkiej okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa
(nazwai rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obięktu(-ów) bądŹ robót
budowlanych, kategoria(-e) obiektu(-óW), imię i nazwisko autora projektu oraz spec_jalność, zakres i numer
jego uprawnień budowlanych oraz informacje o wpisie na listę właściwejizby samorządu zawodowego)
zgodni e z art.36 ust. 7 oraz ałi. 42 ust. 2 i 3 ustawy
-Prawo budowlane:
1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu brrdowy i prowadzenia robót budowlanych

z zachowaniem następrrjących warunków

opinia ZIJDP.6630-216lz0l3 zdnia}8.05.20l3r. Postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego

2.
3.

Konserwatora Zabytków z dn. l7.09.2013 r.

Czas użfikowania tymczasowych obiektów budowlanyclr:

Termin rozbiórki:
l)istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania
XXXXX
2) ty mczasowych obiektów budowlanych

:

4.

Szczegółowe wymagania do\lczące nadzoru na budowie:

5.

Inwestor jest zobowiązany:

a.

b.

zawiadomić właściwyorgannadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co
najmniej ŻI dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania;
przed_przy'stąpiełiem do użytkowania uzyskaó ostateczną decyzję o pozwoleniu na

*ży{ł<owanie'
Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany prowadzió dziennik budowy lub rozbiórki
oraz umieśció na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjnąoraz
o gło szen ie zaw ier ające d ane dotycz ące b ezpie czeństwa i ochrony zdrow ia.
obszar oddziĄwania obiektu/-ów, o których mowa w art. 28 ust' 2 ustawy - Prawo budowlane,

6.

obejmuje nieruchomości:

I)--- dztałki : obręb Kaleń dz. nr ewid. 450 , 4s1,467,430,423, 487.

UZASADNIENIE
Gmina Sadkowice w dniu I7 'I0.2013r. wystąpiła do Starosty Rawskiego z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na : : zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, obejmującego budowę
ścieżekoplacu zabaw dla dzieci, altany z grillemo uporządkowanie terenu oraz budowę sieci
kablowej oświetleniowej , na działce oznaczonej nr ewidencyjnym gruntów
450,45I,467,430,423,487 w m. Kaleń gm' Sadkowice
Do wniosku załączono projekt budowlany wraz Z niezbędnymi uzgodnieniami oraz

oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Realizac_ia ilw przedsięwzięcia jest zgodna z obowięującym planem ogólnym
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice zatwierdzonego UchwałąNr 30 Rady Gminy
w Sadkowicach z dnia 8.09.1995r' zpoŻn. zmianami. otaznie narasza uzasadnionych interesów osób
trzecich. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zudziałem stron nie wpĘnęły żadne
zastrzeżenia i wnioski.
Po rozpatrzeniu akt Sprawy przychylono się do wniosku i orzeczono jak w sentencji'

od

niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest
nta sprawującego
':;i'-';',1ryv3.a€$9'pozwolenie na budowę, właściwyore11.nadzoT

!':

";\.-

.4'----.:<:7

!:.d::l:":ę"""Y,p::i:\"

-:1 &ałtóąą" na piśmie:

1)

oświadczenie kierownika budowy (robót, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także
o którym mowa w ań. l2 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
zaświadczenie,

2) w

przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego

-

oświadczenie inspektora nadzoru

inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
atakże zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy robotami budowlanymi,

3)

Prawo budowlane

informacje zwierające dane zamieszczenia w ogłoszeniu, o ktÓrym mowa w art. 42 ust. Ż pkt.
ustawy

-

Prawo budowlane.

2

Ż.
budowlanego.
3

'

4'

Inwestor może przystą)ić do uży.tkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
pod warunkiem'uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przęz właściwyorgan nadzoru
W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uż1Ąkowanie nie jest wymagane, do uż1Ąkowania obiektu moŻna
przystąpie po upŃi.2l dni od dnia doręczenia do właściwegoorganu nadzoru budowlanego
zawiadomieni a^o'zakończęniu budowy, jeŹeli organ w tym terminie nie wnięsie sprzeciwu

w

drodze decyzji.

Przed wydaniem pozwolenia na uzyłkówanie obiektu właściwyorgan nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiązftową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenię
nu uzytko*unińtanowi węzwanie właściwegoorganu do przeprowadzenia obowiązkowej
pozwolenia
kontroli.

otr7ymują:

( l.
\

Gmina Sadkowice
96-206 Sadkowice

2. Bartłomiej Kępiński ul. Drewnowska 11 lok.9, 91-002 Łódź- pełnomocnik
3. Agnieszka i Jacęk Jagielińscy zam. Kaleil,96'200 Sadkowice

4.

aJa

Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
2. wójt Gminy Sadkowice

.lccyzja atała oię ostatc{:ana
z clnien...

ril. . A.?,..7?. !.!.......
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Rawa Mazowiecka 20 1 3.09.03

3.UG

(miejscowość i data)

(nazwa i adres organu wydającego decyzję)

1Ż319lŻ013
(nr rejestru organu wydającego decyz_ję)

DECyZJAI{R

37572013

Na podstawie art.28, aft. 33 ust. 4 ustawy z dnia'7 '01 .I994r. -Prawo Budowlane (Dz. U.
Nr 243 poz. L6Ż3,.loraz na podstawie art' 104 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r' Kodeks postępowarria administracyjnego (Dz. IJ. zŻ013, poz'267),
po rozpatrzętriu wniosku inwestora z dnia 03.01 .2013

Ż010 r.

r '

zztwierdznm proiekt budowlany i udzielam pozwolenia na
budowę/

dla Gminy Sadkowice 96-206 Sadkowice

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejrnującego: budowę boiska do rekreacjiwraz z kablem NN zasilającym oświetlenie terenu

Kategoria obiektu

V

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym gruntów 450 w m. Kaleń gm. Sadkowice
Projektant Bańłorniej Klepiliski uprawnienia nr'llk-293fr-oolA/0g w Spec. architektonicznej
Zaśw iadczęnl,e Lo -0 1 1 0 Łódzkiej okrę gowej izby Architektów.
Projektant Roman Tyrlik uprawnienia nr 326188lWŁ w spec' konstrukcyjno- inz1łiieryjnej
Zaświadczenie Nr ŁoDlBD'3540,03 Łodzkiej okręgowej lzby Inzynierów Budownictwa.
Projektant Witold Makówka uprawnienia nr I1'7lB6lWŁ w spec. konstrukcyjrro- inzynieryjnej
Zaświadczenie Nr ŁoDlIEl868Il09 Łodzkie.j okręgowejlzby Inzynierów Budownictwa
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamlerzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-ów) bądźrobót
budowlanych, kategoria(_e) obiektu(_óW), imię i nazwisko autola projektu oraz specjalność.zakres i numer
jego uprawnień budowlanych oraz informacje o wpisie na listę właściwe.jizby samorządu zawodorvego)

z zachowaniern

rrastępLrjącyclr warulrków zgodlrię

z ali.36

ust' 1 oraz afi.. 4Ż ust. 2 i 3 ustawy

-Prawo budowlane:
1. Szczególne warunki zabezpl'eczenia terenu br'rdowy i prowadzenia robót budowlanych

2'
3

'

Op in ia ZUDP.6630 -2t6 12013 z

dn

ia28.05.20

13

r.

Czas iŻfikowania tymczasowych obiektów budowlariyclr:
Termin rozbiórki:
1)istniejących obiektów budowlanyclr nieprzewidziarryclr do dalszego ttzytkowania
XXXXX
2) tynczasowyclr obiektów budowlanych

:

...........xxxx

4.

Szczegółowe wymagania doĘczące nadzorll na budowię:

5.

Inwestor jest zobowiązany:

a.

na
prr"a piry'tąpieniem do uzy'tkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu
uzYtkowanie.
lub rozbiórki
6. Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany prowadzió dziernikbrrdowy
informacyjnąoraz
tablicę
miejscu
widocznym
oraz umieścićna budowie lub rozbiórce w
czeń stwa i o chrony zdrowi a'
o gło szen i e zaw ier aj ąc e dane dotycz ąc e bezpie
2 ustawy - Prawo budowlanę'
obszar oddzil\rvania obiektui-ów, o których lnowa w ar1' 28 ust.

b.

obejmuje

nieruchomości:

D]-- ariułki : obręb Kaleń

/

/.

dz. nr ewid. 450 ,437,438,439,440,44I,442,443,444,445,446

UZASADNIENIE
z wnioskiem
Gmina Sadkowice w dniu 3.O1.2OI3r. wystąpiła do Starosty Rawskiego
z kablem NN zasilającym
o wydanie pozwo|enia na : budowę boiska do rekreacjiwrzz
gruntów 450 w m' Kaleń
oświetlenie terenu , na działce ozfiaczonej nr ewidencyjnym
gm. Sadkowice
oraz
Do wniosku załączono projekt budowlany wraz Z niezbędnymi uzgodnieniani

na cele budowlane'
oświadczeniem o posiadanym prawie do_dyiponowania nieruclromością

z

obowięującym planem ogólnym
UchwałąNr 30 Rady Gmirry
zagospodarowania przestzćnnego Gminy Sad"kowiceżatwierdzonego
uzasadniorryclr irrtęresów osób
narLlsza
w Sadkowic achzdnia8.09.1995r. zpożn. zmianami. oraznie

Realizacja Ww ir'"arię*"ięcia jest zgodna

trzecich.

Po rozpatrzeniu akt Sprawy przychylono się do

r,vniosku i orzeczono jak w sentencji'

Łódzkiego za tnoim
niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody
pośrednictwemW teiminie 14 dni od dnia jej doręczenia'

od
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na które jest
zamierzonym terminte rozpoczęcia robót budowlanych'
{est obowiąany zawiadomić o
sprawującego
projektanta
oraz
budowlanego
nadzoru
organ
ne pozwolenie na budowę' właścirvy
na 7 dni przed ich rozpoczęciem
nad_zgodnością rea1izacji budowy z projektem, co najmniej

dołączając na piśmie:

ij"'o*iua.'enie

planu bezpteczęństwa
kierownika budowy (robót, stwierdza1ące sporządzenie

l

a ta\<Że
otowiąku kierowania buclórvą (robotam.
oclrrony zdrowia
'|^1!owtanrm|)'
_ Prarł'o budowlane'
ustawy
7
ust'
12
art.
w
o któiyrn mowa
zaświadczenie.
oświadczenie inspektora nadzoru
przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego
ir-rwestorskiego naci danymi
nadzoru
peńienia
inwestorskiego, .t*i.'d;;j'; przyjęcie obowiąkrr
_
zaświałczenie.o którym mowa w ań' 12 rrst' 7 ustawy

o.u'_p.'ń'.

-

z) w

3)

robotami budowlanYmi,
Prawo budowlane

l':#;}*irri:l,#:

u'iivz"

42 ust Ż pkl Ż
zamięszczenia w ogłoszeniu' o którym mowa w art

2.

przecl wykonaniem wszystkich.robót budowlanych
lnwestor -or"'p.ryr,ąpić do uŻy'tkowania obiektu
wydanego przez właściwyorgan nadzoru
uŹytkowanie,
na
pozwolenia
pod *u.untl.*'u'yrńiu

budowlane*o'

nie jest wymagane, do uż,'tkowania obiektu
W przypadku gdy uzyskanie pozwo.lenia na uĄtkowanie
nadzoru budowlanego
przystąpić p" ińł*i, ir dni od dnia doręczenia do właściwegojolganu
sprzeciwu w drodze decyzji'
wniesie
nie
ternrrnie
jeżeli
w
tym
organ
zawiadomienia o zakończeniu budowy,
organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
Przed wydaniem pozwoleniu nu ,lzl.tr.o*^ie Jbiektu-właści'lvy
_
Pńwo budowlane' Wniosek o udzielenię
ustawy
obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z aft. 59a
przeplowadzenia obowiązkowej

4.

mozna

pozwolenia
kontroli.

do
na uzytkowanie stanowi wezwanie właściwegoorganu

otr;rymują:
( l. Gmina Sadkowice

\

96-206 Sadkowice

2. Bartłomiej Kępński ul. Dręwnowska
3. Właścicielegruntów wg wykazu

3.

i 1 lok.9, 91-002 Łódź- pełnomocnik

a/a

Do wiadomości:

l. Powiatowy Inspektor Nadzoru
2. Wójt Gminy Sadkowicę

Budowlanego w Rawię Mazowieckiej

decyzja eiała się ostat€csna

z dniem... ł{9', rą9,.j2 !.ł......'
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ZWOLN|ONE Z OPŁATY SKARBoWĘJ
Na podstawre an. ? us1...a1... pkr.. 3..........

ustawy e dnta 16listopada 2006r. o opłacie
skarbowe1 Qz. U.
vĄ12r' poz. 1282)
podprs............ ......(r.
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STAROSTWO POWIATCIWE
w Rawie Mazowiecłiei
Flac Wołnr:ści1
96 - 200 Rawa Mazowiecka
Rawa Mazowiecka

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

dn.28.05.2013r.
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Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Koordynuj ący Usytuowanie
Projektowanej Sieci Uzbroj enia Terenu

OPINIA NR: ZUDP.6630-216/2013
uzgodnięnia dokumentacj i proj ektowej
sieć oświetleniowa'
przedmiot uzgodnienia:Przyłącze energeĘczneNN i kablowa

Datazlecenia: Ż0l3'a5-23

Data wpłyviu : 2013-05'27
Inwestor : Gmina Sadkowice

Sadkowice tŻ9 A
96-206 Sadkowice

Loka]izacja:gm.Sadkowice,obr.Kaleń,dznr:450,451,430,467
Nr Zlecenia:979112013
Terenu postanawia
Zespół Koordynujący Us1'tuowanie Projektowanej Sieci Uzbrojenia
u"godnie dokumentację proj ektową w zakresie lokalizacj i.

Uwagi izalecenta"
jest równoznaczne z branżovłym
1. Uzgodnienie projektu inwęstycji przez Zespół nie
specjalne
uzgodńeni"- p.ó;.ito sieci uzbroJen^ia terenu, jeśliprzepisy branżowe ustalają
technicznych'
branzowe zasaĘ uzgadniania projektow w zakresie rczwiązń
czy spósobów zapewnieniabezpieczeństwa funkcjonowania sieci'
technologic znych,

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kańograftcznę
20IO r. poz.1287
ą.) inwestor jest zobowiryany do zapewnienia
Ig3
(Dz.U.
^
gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych
v,ryznaczenia
rLa budowę ptzez uprawnione jednostki wykonawstwa
wymagających połoleni
terenu
g"oa.łjn.go. c"ode zyjrrc pomiary powykonawcze sięci podziemnego uzbrojenia
iuua*"j w wykopach otwarfychnaleŻy wykon)ryvać, przed ich zakryciem.

2. Stosownie do art.27 Ustawy

Nr

na

z

z

a

3. Kompletny projekt uzgodnió branzowo

zZuządcądrogi'

jej pobliżu prace prowadzić
4. Pod istniejącą napowietrzną siecią energetycznąNN oraz w
ifu óru sprzętu mechaniczne go typu koparka, dżwig, po dno śnik.
ręcznie, a

",

5'ProjektowanykabelenergeĘcznyNNpodistniejącymrowem vłoĘó

jego dna.

w
6. Pruce zlęmne w poblizu istniejącego słupa ałowego prowadziÓ

wykopie umocnionYm.

L cstł-rłÓt łJ*U6--(|

o

C)
M

7. Projekt kablowej sieci oświetleniowej NN realizować w koordynacji z projektowaną

przebudowąsieci kanalizacji sanitarnej uzgodnionej opiniąZUDP 6630-19212013.
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PGE Dystrybucja S.A'
oddział ŁódŹ - Teren

L09.2010

STAROSTWO PCWIAT"CWL

w Rawie Mazcw!€cl(!( '
Plac Wolności 1.
Raw'l- Mazowiecka
200
96'

Rejon Energetyczny Żyrardów
96-300 Źyrardów' ul' Mazowiecka 1_5
Tel.: 1+46 46) 855 30 71
Faks: (+48 46) 854 52 02
Emait: zyrardow.olt@pgedystrybucja.pl

-10

Żytardów, I8l02l2013
02-RP-000636-201

3

-
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Załącznik nr 1 do tJmowy Nr 1280/02/2013 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Sadkowlce
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

Warunki przyłączenia nr 1280IREo2I2o13 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie zewnętrzne

terenu

rekreacyjnego
Lokalizacja: Kaleń (nr ewid. 467), gm. sADKoWlcE
Na podstawi e rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2o07r. w sprawie szczegołowych
warunkow funkcjonowańia systemu elektroenergetycznego (Dz'U. Nr 93 z 2007r' poz. 623 z pożn' zm'),
w odpowiedzi nawniosek zdnia 18lO2l2013, okreŚla się następujące warunki przyłączenia'.

1' Miejsce przyłączenia: słup linii napowietrznej niskiego napięcia.
2' Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce
rozgraniczenia własnościsieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo

-

rozliczeniowym W kierunku instalacji odbiorcy, w złączu kablowym zintegrowanym z
układem pomiarowo - rozliczeniowym.

Moc przyłączeniowa: '1 kW - zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: pzyłącze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2. Niniejsze v,ttz naleŻy
3.

real izowaÓ wspól nie

5'

z wydanym i v,ttz
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Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem

_ przyłączenie nie Wymaga zmian w

6.

1

sieci.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: insta
przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE i N nalez

- w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w
instalacji o rezystancji ś30o.

układ
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Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą
pro.adzónego pizez śąaRejonówy Lublin-Wschód

PGE

w

W

Lublinie, 2o-34o Lublin' ul' Garbarska 2'1A Wpisana do rejestru przedsiębiorcóW
Lublinie z siedzjbą w swidniku, Vt Wydział Gospodarczy pod nr KRs:0000343124,

NlP] 946-25-93-855, REGoN: 060552840, Kapitał zakładowy; 973a742890 zIw pełni opłacony.
ww.pgedystrybuc.ia.pl
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Miejsce zainstalowania układu pomiarowo -rozliczeniowego: szafka
złączowo
pomiarowa w granicy działki w miejscu najbliŻszym
odgałęzienia z sieci zasilającej
(w granicy dz.410), otwierana od strony ulicy.

8'

Wymagania dotyczące układu pomiarowo -rozliczeniowego

-

rozliczeniowego:
czyn nej,

1

-f

9' Rodzaj i

i systemu

pomiarowo-

licznik elektroniczny do pomiaru bezpoŚredniego energii

azowy, jednostrefowy

usytuowanie zabezpieczenia głównego: samoczynny wyłącznik

nadmiarowo - prądowy 6 A umieszczonY w przedziale pomiarowym
złącza.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pzyjąc
samoczynne wyłączanie
zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach.
Układ pracy sieci
zasilającej 0,4 kV: TN-C.
11' Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w
miejscu dostarczania nie
moze byc większy niz tg 9 = o,4'
12' Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej
w sieci mieścisię
w granicach przywołanego wyzej Rozpoząd zenia
Ministra Gospodarki.
13' lnstalacje i urządzenia elektryczne nalezące do odbiorcy powinny
zapewniaÓ

a pzede wszystkim ochronę przed porazeniem
oraz ochronę pzed przepięciam i łączeniowymi

bezpieczeństwo uzytkowania,

prądem elektrycznym

iatmosferycznymi występującymi W sieci energetycznej, powstaniem
poŻaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać
firma posiadająca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
I 4. lnf ormacje dodatkowe.

-

_

warunki przyłączenia sąwazne2lata od daty ich doręczenia,
realizaĄa inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu
Wnioskodawcy będzie
dokonywana na zasadach okreŚlonych w umowie o przyłączenie
do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w
tym rozpoczęcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie
wazności warunków przyłączenia
umowy o przyłączenie'

Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A.
w zakresie warunkow
przyłączenia jest: Wacławek Sławomir tel.: (0-46)
855-30-71.

15.

sformatorowa 1Sft,4 kV zasilająca sieó 2-ag52'
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Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wL
63 p61ry ffif
sTARosTw
Terenowy lnspektorat w Rawie Mazowieckiej
"'*'ńi*i" Mazowieckiti
i'

ul. Jeżowska ło,96_200 Rawa Mazowiecka

hftp:

//www.melioracja.lodzkie'p!

//Www'bip'nelioracja'lodzkie'pt

)

Plac Wolności 1

e-mait:

inspektq6'a'2b@Relh"aq'ł'łreznqdecka

BIUROAR.

Pracownia Architektoniczna
Bartłomiej Klepiński

90-365 Łódź

Rawa Maz., Ania r/fC

I-Rm/ t/6216 /8/ 35 / 2013

stVcznia 2013
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INFORMACJA
d

otycząca występow ania Urządze ń me

Lokalizacja - dz.467, 423,420, 487, 422, 421

lnwestor

l i

o

racj i wod

nych

m. Kaleń, gm. Sadkowice

'Gmina Sadkowice

WojewódzkiZarząd Melioracji iUrządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy
lnspektorat
lnspektorat w Rawie Mazowieckiej informuje,Że w prowadzonejprzeztut'
ewidencji wód,

u

rządzeń melioracj i wod

ny

ch oraz zmel iorowanych

g ru

ntów'

Że przezdziałki nr 467 i 487 przebiega rów melioracyjny będący urządzeniem
me

l i

o racj i

j
wod nych szczegołowych. Działka nr 42O est rowem

JednoczeŚnie informujemy,

racyj nym'

m e l io

Że powyŻszy rów melioracyjny kończy się przy

L^l,

działce nr 421'

Załącznik:

ła;e--r;Lt'

Wyniesienie w skali 1 :1000 lmapa zasadniczal

,'
t_t

),:

sprawę prowadzi: Tadeusz Wąs
tel./fax. (46) 814 45 16
pl
e -m a i ! : tade u sz. wa s@me I ioraci a. lodzkie.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Rawie Mazowiec*ie!
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Łódzki Woj ewódzki Konserwator Zab}tków

wUoZ SK-

Skierniewice dn.

11

.09.201 3 rok

A.5 I4Ż.1 43 .Ż013.Bs

ZA

Gmina Sadkowice
Sadkowice l29A
96 -206 Sadkowice

ZWROTNIYF.I
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POSTANOWIENIE
Na podstawie art. i06 art. 123 $1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego' art. 9I ust. 4 pkt' 4 , Ustawy z dnia Ż3 lipca 2003 roku o ochronie zab1.tków i
opiece nad zabytkarni (Dz. U. Nr 16Ż,poz.1568 z 17 września 2003 roku zpóźniejszymi zmianami)
w związku z $ 11 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdniaŻ1
lipca Ż011 r' W sprawie prowadzenia prac konserwatorskiclr' prac restauratorskich, robót
budowlanyclr, badań konserwatorskich, badari architektonicznych i irurych działań przy zab1nku
wpisanym do rejestru zabyków orazbadań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 z2017 r.poz.987) po

zapoznaniu się z projektem budowlanym Zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach nr 423,
467 l częścidziałki 4B7 obejmującego budowę ściezek, placu zabarv dla dzieci, altany z grillem,
uporządkowanie terenu oraz budowę kablowej sieci oświetleniowej na działkach nr eW.
430,450,45I,467 w m. Kaień gm. Sadkowice przedłożonympismem z drria Ż6.08'Ż013 r. przezPana
Bartłomieja Klepiliskiego przedstawiciela firmy BIURO AR - Pracownia Architektoniczna Bańłomiej
Klepiński ul. Drewnowska 11 lok 9, 91 - 00ŻŁódź pełnomocnika Grniny Sadkowice.

zatwięrdzić,

pustanarria

pod względem konserwatorskim projekt budowlarry zagospodarowalria

teret)u

rekreacyjnego na działkach nr 423,46'7 i części działki 487 obejmujący budowę ściezek,placu zabaw
dla dzieci, altany z grillem, uporządkowanie terenu oraz budowę kablowej sieci oświetleniowej na

działkach nr ew. 430,450,451,467 w m' Kaleń gm. Sadkowice opracowany przez MoNDRAdesing
mgr inz. arch. Łukasz Woźniak Pracownia UrbanisĘczno - Architektoniczna oraz BIURo AR Pracownia Architekton iczna Bartłomiej Klepiński.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dniaŻ6.08.Ż013 r' Pan Bartłomiej Klepiński przedstawiciel firmy BIURO AR Pracownia Architektoniczna Baftłomiej Klepiński ul. Drewnowska 11 lok 9, 9I _ 00Ż Łódź
pełnomocnik Gminy Sadkowice z:wroctł się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie
wyrazenia zgody na prowadzenie robót budowlanych na terenie działki nr ew. 48'/ w Kaleniu gm.
S adkowi ce zgodn i e z załączonym proj ektem budowl anym.
Zgodnie z aft. 36 ust.1 Ustawy z dnia 23 Iipca 2003 roku o ochronie zabyków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 76Ż, poz. 1568 z 2003 roku z poźniejszymj zmianami) pozwolenia WKZ
wymaga prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków.
Częśó działki nr ew. 4B7 w Kaleniu gm' Sadkowice podlega ochronie konsei"watorskiej ze względu na
wpis do rejestru zabytków decyzjąnr 7681228 z dniaŻ7 .12.1961 parku pałacowego.
Zgodnie z $ l1 ust' 1 Rozporządzeniem ministra kultury idziedzictsvanarodowegozdniaZ7
lipca 201 1 r. w sprarvie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badari konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań p
q8
wpisanym do rejestru zabyków orazbadań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 zŻ0II r.
qF w€' lyJr
osoba kierująca robotami i osoba wykonująca nadzór inwestorski, nie zostĄ wsk
wnioskodawca załączyłoświadczenie, Że zostanie wyłoniony w postępowa (1f'q*

'v
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L

Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, ul' Trzci
Skierniewice Tel. (a6JB33 92 97, Tel./fax [46J833 90 35,e-mail: zabytkiskce@wp.pl
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Zamówienia publicznego, wojewódzki konserwator zabytków w drodze postanowienia, zatwierdza pod
względem konsęrwatorskim załączony do wniosku projekt.
W związku z powyższym, po zapoznaniu się ze złożonymprojektem budowlanym zatwierdza się pod
względem konserwatorskim przedłozony projekt budowlany zagospodarowania terenu rekreacyjnego

na działkachnr 4Ż3,467 i częścidziałki 487 obejmujący budowę ściezek, placu zabaw dla dzieci,
altany z grillem, uporządkowanie terenu oraz budowę kablowej sieci oświętleniowej na działkach nr
ew. 430,450,45I,46] w m' Kaleń gm. Sadkowice opracowany przez MoNDRAdesing mgr inż. arch.
Łukasz WoŹniak Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna oraz BIURO AR _ Pracownia
Architekton iczna B aftłomiej Klepiński'

Postanowienie dotyczy projektu budowlanego zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach nr
4Ż3,467 i części działki 487 obejrnujący budowę ściezek, placu zabaw dla dzieci, a|tany z grillem,

uporządkowanie teręnu oraz budowę kablowej sieci oświetleniowej na działkach nr ew.
43a,450,45I,467 w m' Kaleń gm. Sadkowice opracowanego przez MoNDRAdesing rngr inż. arch.
Łukasz Wozniak Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna oraz BrURo AR _ Pracownia
ArchitektonjcznaBartł'omiej Klepiński na którym znajduje się klauzula Wojewódzkiego Konselwatora
Zabytkow.
Na postanowienie słuzy stronom zaŻaIenie do Ministra Kultury i Dziedzictsva Narodowego w
Warszawie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daĘ otrzymania.

POUCZENIE
- Po wyłonieniu,

w

postępowaniu

o

udzielerrie zamówienia publicznego, wykonawcy robót

budowlanych wnioskodawca przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imię' nazwisko i
adres osoby kieĄącej robotami budowlanymiwraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez
te osoby kwalifikacje, o których $ 24 rozporządzenta ministra kultury i dziedzictwa narodowego z
dnia Ż7 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia praa konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architek1onicznych i innych dziaŁai przy zabytka
wpisanyn do rejestru zabytków orazbadań archeolclgicznych (Dz. U. Nr 165 zŻ011 r. poz.987)
- Po w.vdan'iu postano'"'"'ieł;'e, ł-QĄ7ki Woje.''ródzl:i łi_cllser''vafor Za'cytkor,v u' Łoilzi może odriiówić
wydania pozwolenia w przypadku, gdy w/w osoby nie posiadają kwalifikacji, o których mowa w $ 24
wyŹej cytowane go r ozp or ządzenia.
i up. !!o1ewócrl.iego !ionsn'włloro Zoby*ów
i(ierou,nik Delegatury
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Załączn|k: dokumentacja
otrzymują:
1. Adresat
Ż. Pani Agnieszka Jagielińska Kaleń 91,96 _ 206 Sadkowice
3. Pan Jacek Jagieliński Kaleń 9I,96 - 206 Sadkowice
_4. BIURO AR _ Pracownia Architektoniczna Bartłomiej Klepiński ul. Drewnowska 11 lok 9, 91
_ 002Łódż

5.

a/a

7A73oD
Z ORYGI

EM(

Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, uI. Trzcińska
Skierniewice Tel. (a6)833 92 97, Tel./fax (46J833 90 3S,e-mail: zabytkiskce@wp.pl

ló
T-

STAR.OST\'VO i}CW IATOWE
w F{awił: tviazowieckiei
Plłi' \''lr;lrri.iśt'i't

36 - 200 {lłr,r,'r Młzt-lwiecka

Starostwo Powiatowe w Ra'wie Mazowieckiej

Wydzial Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Rawa Mazowiecka dn.28.05,20 13r.
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Z,esp cń Koordynuj ący U sytuowan ie

Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu

OPINIA NR: ZUDP.6630-216/20{3
uzgodnienia dokumentacji projektowej
przedmiot uzgodnienia: Przyłącze energefyczne NN i kablowa sieć oświetleniowa.

Data

lłpływu20t3-05-Ż7

Inwestor

:

Datazlecenia: 2013-05-23

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129 A
96-206 Sadkorvice

Lokalizacja: gm.Sadkowice, obr. KaIeń, dz nr: 4501 430,467

Nr Zlecenia :979112013
7.espół Koordynujący Usytuowanie Projektowanej Sieci UzbĄenia Terenu postanawia
uzgodnić dokurnentację projektową w zakf esie lokalizacji.

Uwagi i zalecenia:
l. Uzgodnienie projektu inwestycji przez ZespÓł nie jest równoznacmle z branżowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jeśliprzepisy branŻowe ustalają specjalne
branżowe zasady uzgadrniana projektów W zakręsie rczwiązań technicznych,
technologicznych, czy sposobów zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci.

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz.|287 tj.) inwestor jest zobowią,zany do zapewnienia
wymaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych
wymagająpych pozwolenia na budowę ptzez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu
układarrej w wykopach otwartych naleĘ wykonywaĆ przedich zahyciem.
2. Stosownie do art.27 Ustawy

3. Kompletny

projękl uzgodnió branzorvo z Zarządcądrogi.

4. Pod istniejącą napowietrmą siecią energetyczną NN olaz w jej pobliżu prace prowadzić
bezuĘcia sprzętu mechanicznego typu koparką dżwig, podnośnik.

ręczrrieo

5. Projektowany kabel energetyczny NN pod istniejącym rowem ułozyó min'

jego dna.

6. Prace ziemne w poblizu istniejącego słtlpa ałowego prowadzić
wykopie umocnionym.
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sTARosTĘń/c PoWlAToWE
w Rawic Mazowieckiej

Plac Wrllności 1

96 - 200 Rawa r\4azowiecka

7. Projekt kablowej sieci oświetleniowej NN realizować w koordynacji z pĄektowaną
przebudowąsieci kanalizacji sanitamej uzgodnionej opiniąZUDP 6ó30-I92/2a13.
Sporządził: Anna ostalska

Pzewodniczący zespołu
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SThROSTWC PCWIATOWE
w Rawie Mazowieckiej
Pla< Wrllności 1
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PGE DystrybucJa 5.4,
oddzlal Łóttź - Ter€n

PGE
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185EA13|P

do Umowy Nr t267fla2013 o ptzyłączenle do s'bci d}łstrybucyiflaj

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

96_206 Sadkowicę

Warunki przyłączenia nr 1267lĘEo2lzg13 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV
Nazuła obiektu pfTyłączanęgo do sieci: oświetlenie zewnętłzne boiska

i

placu

zabaw
Lokalizacja; Kaleń (nr ewid. 450) gm. sADKowlcE

'
Na podstawie razpotządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja ?9o7L w sprawie szczegÓłowych
warunków funkcjonowania syslemu elektroenergetyeznegr (Dz.U' Nr g3 e 2o07r, poz.623 z późn, zm'),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 18fiilza13, określasię następujące warunki pnyłąeenla:

1. Miejsce przyłączenia: słup linii napowietrznej niskiego napięcia.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie rniejsce
rozgraniczenia własnościsieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja s.A. i instalacji
Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo rozliczeniowym W kierunku instalacji odbiorcy, w z}ączu kablowym zintegrowanym
układem pomiarowo - rozliczeniowym'

3'

Moc przyłączeniowa: 1

4.
5.

Rodzaj przylącza: przyłącze ltablowe typu YAKX$ 4 x 35 rnmZ.

6.

z

kW- zasilanie

podstawowe

Zakres niezbędnych zmian w sieciariązanych z ptzyłączeniem

-

przyłączenie nie wymage zmian w sieci.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazswa, rozdzial
przewodu ochronno

-

-

neutralnego PEN na PE i N należy lokalizować poza złączem

w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w układzie fi)' Uziemienie

robocze

instalacji o rezystancji ś30o.

ffi:Htl,}
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7

Miejsce zainstalowania układu pomiarowo
-rozli;zeniowego: szafka złączowo
pomiarowa W granicy działki W
miejscu najbliŻszym odgałęzienia z sieci
zasilającej,
otwierana od strony ulicy (d2.430).

Wymagania dotyczące układu pomiarowo
-rozliczeniowego
rozliczeniowego: licznik elektroniczny

8.

czyn nej,

1

-f

i

systemu pomiarowo_

do pomiaru bezpośredniego energii

azowy, jednostrefowy

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
samoczynny

wyłącznik
nadmiarowo - prądowy 6 A umie szczony
w pzedziale pomiaro wym złącza.
10. Jako system dodatkowej ochrony
od poraze n przyjąc samoczynne wyłączanie

zasilania w czasie określonym w obowiązujących
normach. Układ pracy sieci

1

I

zasilającej 0,4 kV: TN-C.
wymagany stosunek poboru energii
biernej do czynnej w miejscu dostarczania
nie
moŻe byó większy niŻtg
ę = o,4.

'

12' Poziom zmiennościparametrów technicznych
energii elektrycznej

w sieci mieścisię
w granicach przywołanego wyŻej
Rozporząd zeniaMinistra Gospodarki.

13' lnstalacje

i

urządzenia elektryczne nalezące do
odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczeństwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochronę przed porazeniem

prądem elektrycznym oraz ochronę pzed
przepięciami łączeniowymi
i atmosferycznymi występującymi
W sieci energetycznej, powstaniem poŻaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace
winna wykonaó

uprawnienia budowlane do prowa
dzenia robot erekt rycznych.
1 4. lnformacje dodatkowe:

-

-

firma posiadająca

warunki przyłączenia są wazn e 2lata
od daty ich doręczenia,
realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem
obiektu Wnioskodawcy będzie
dokonywana na zasadach określonych
w umouvie o przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia
(w tym rozpoczęcie prac
projektowych) wymaga podpisania
w okresie wazności warunkow przyłączenia
umowy o przyłączenie.

Prowadzącym sprawę ze strony PGE
Dystrybucja S.A. w zakresie warunków
pzyłączenia jest: Wacławek Sławomir

15' Uwagi dodatkowe: stacja transr1ry$o-Y.'a
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kV zasilająca

sieć 2-og52.
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