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Na podstawie:
- art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Pr�Wbb 6udb�iirM gg
(tekst jednolity w Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. • z pózn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity w Dz. U. Nr 98, poz. I 071 z 2000 r. • z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 02grudnia 2008 r.
-

Nr rejestru organu: T� 1720

z a t w i e r d z a m projekt budowlany i udzielam

MAK DOM Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ,Stara Iwiczna, ul. Nowa 23,
pązwolenia na budowę: budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 13, 14 i 15 jako
zadanie F osiedla "Słoneczny Dom" oznaczone na planie zagospodarowania literami
K,L,M,N,O,P,R,S,K-wraz z wewnętrmymi instalacjami : wod.-kan., c.o„ gazowymi
i elektrycznymi; przyłączami : gazowymi, wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej; odcinkami sieci : wodociągowej , gazowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej; odcinkiem ul. Rodakiewicza ze zjazdami do budynków nr 14 i 15 dojściami
i ukształtowaniem terenu
na działkach nr 110/3, 110/4, 110/5, 119/5, 119/6, 119/10, 119/11 w rejonie ulic
Rodakiewicza i Słomkowskiego w Lublinie

kategoria obiektu XIII .
projekt budowlany opracowany przez:

mgr inż. arch. Mirosława Załuskiego upr. bud. nr 1396/Lb/73
w specjalności: architektonicznej bez ograniczeń
członek LOIA w Lublinie: nr LB0006
z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art.36 ust. I oraz art. 42 ust. 2
i 3 ustawy - Prawo budowlane:
I. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
- teren budowy i prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych;
2. czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych-czas trwania budowy:
3. terminu rozbiórki: tymczasowych obiektów budowlanych
4. obiekt podlega obowiązkowej kontroli,
5. inwestor jest zobowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależącą do właściwej izby zawodowej.
6. szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie - obowiązek ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego;
7. inwestor jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
8. kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz
umieścić na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu tablicę infonnacyjną
oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomości: dz. nr 110/3, 110/5, 119/5 i 119/6 w pobliżu ul. Słomkowskiego
i ul. Rodakiewicza w Lublinie
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