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Na podstawie art. 104 KPA oraz art. 57 iart. 59 ust.I, 2 ustawy z dnia 07.07. 1994r.
Prawo BudowlanelDz.U. nr 89. poz. 414 z p6truejszymi zmianamil

oraz poronunienia zawartego w dniu 28.04.1995r. pomiedzy Kierownikiem Urz¢u Rejonowego
a Z3J"Z.lldein Gminy Warszawa-Ursyn6w IDz.Urz. Wojewody Warszawskiego Nr 9. Poz. 84/.

\V zwiazku z t.rclcil\ art. 89 ust. L ustawy I dnia 13.10.98r.-
Przepisy wprowadzajaee ustawy reformujace adminisl1acj~ publiezna (Dz. U. Nr 133, poz. 872)

zezwalam
Spoldzielni Mieszkaniowej ltPRZY METRZE"

z siedziba przy ul. Lanciego 12 w Warszawie
oa uiytkowanie

zespolu zabudowy mieszkaoiowej "MIGDALOW A r' w sklad lct6rego wchodza budynki
oznaczone na planie zagospodarowania terenu oumerami budowlanymi :
SI - 16 segrnentow jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garazami, S2, S3, S4 - wie-
lorodzinne z garazami w podziemiu, S5 - wielorodzinny z ushigami Vi parterze i garazern w

,. podziemiu, dwie wolnostojace stacje trafo, dwa wolnostojace smietniki oraz wolnostojqcy
budynek gospodarczy, zlokalizowanego na terenie dzialki nr ew. 4/1 W obr. 1-11-05 przy ul.
Lanciego w Warszawie, pod warunkie~ :
1. Doprowadzenia do naletytego stanu i porutdku na!¥ienchni j~dni, cbodnik6,\', trawnik6w ipoboczy

craz upon~dkowania terenu zapleeza bud.owy ujmowanego podaas prowadzenia robot budowla-
oych pny budowie osiedla "MIGDALOWA 1", oa ktOrycb wykonanie naJdada sj~ termiu do dnia
15.05.2000r. 0 'Yykonaniu prudmiotowych prac "Uwiadomic org.an administracjrarcbitektoniczno-
budowlne],

DANE OGOLNE BUDYNK6W MIESZKALNYCH
OZNACZONYCH NUMERAMI BUDOWLANYMI SI, S2, S3, S4, S5,

DWOCH STACn TRAFO, Dw6cH SMIETNIKOW .
oraz WOLNOSTOJt\CEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Budvnek Nr $2
wielorodzinny z garatem w podziemiu

powierzchnia zabudowy 725,10 m'
powierzcbnia ca1kowita 2757,65 m'
powierzchnia utytkowa 2135,60 m'
kubatura 10050,00 m)
powierzchnia mieszkalna 1919,20m1

liczba lokali mieszkalnych 24 szt.
liczba i.zb mieszkalnych 78 SZl.
liczba kuchni 28 SZl.
powierzchnia garazu 622,04 m1

liczba stanowisk garazowych 20 szt.

Budynek Nr $1
16 segment6w jednorodzinnych w zabudowje geregowej

powierzchnia zabudowy 1445,20 m1

powicrzchnia calkowita 3112,20 m1

.--- powierzchnia utytkowa 2862.00 m1

I kubatura 12000,00 m)
powierzchnia mieszkalna 1066,00 m1

liczba lokaJi raieszkalnvch 16 szt,

hczba izb mieszkalnych 96 SIt.
hczba kuchni 16 szt.
powierzchnia garai:u 249,60 m1

ticzba sianowisk garazowych 16 szt

BudYQek Nr $3
wielorod7lnny 7. garaiem w podziemiu

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia utytkowa
kubatura
powicrzchnia mieszkalna
liczba lokali mieszkalnych
liczba izb micszkalnych
liczba kuchni
powicrzchnia gnrnzu
IiC70;' stanowisk j.\<lral.ow)'ch

Budynek Nr $4
WJelorodzinny z garatem w podziemiu .

powierzchnia zabudowy 4054,10 m1

powierzchnia calkowita L0905,90 m'
powierzchnia u1ytkowa 7260,30 m'
kubatura 36900,00 mJ

powierzchnia miesz.kalna 6690,30 011

liczba lokali mieszl<a1nych 72 SZI.
liczba i.zb mieszkalnych 223 SZL
liczba kuchni 72 S7.1.
powicrzchnia garazu 3645.60 m2

Iiczba stunowisk gura!owy'ch 142 szt
- verte -

725,10012

2757,65 m'
2135,61 m2

10050,00 m)
1919,21m1

24 szt,
78 szt,
2452.t.

622,04 m'
22 szt, 'zz: j j' r2 j_J(/(.I()

Ltl__. 'i '
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Budynek Nr S5
wielorodzinny z uslugami w parterre igaratcm \V podziemiu

Stwiel :.: '" . ';i1alem

poe,

,.-.. powierzchnia zabudowy
powierzchnia caJkowita
powienchnia utytkowa
kubatura

smielnik wolnostojacy

powierzchnia zabudowy
powierzchnia caJkowita
powierzchnia utytkowa
kubanu3

..-

powierzchaia zabudowy
powierzchn.ia calkowita
powierzchnia uzytkowa
kubatura
powierzchnia mieszkalna
powierzchnia uslugowa
liczba lokaU mieszkalnych
liczba izb mieszkalnych
liczba kuchni
powierzchnia garazu
Hewa stanowisk garai.owych

1639,50 m2

7113,60 m1

5014,40 m1

25550 m)
4222,40 m1

549,12 m1

81 szt ..
16.. SZl
81 szt

'. 1190,06 m1

48s2l

w0lnostojaca slacia trafo

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia u:tytkowa
kubatura

23,14 m1

23,14 m1

18,46 m'
51.67 m3

26,50 m1

26,50 m"
24,01 m'
67,24ml

35,84 m1

35,84 m'
29,92 m'
85,78 m)

$mietnik wolnostojacy

powierzchn.ia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia utytkowa
kubatura .

17,30 m1

17,30 m2

13,24 m2

48,44 m'

wolnostQjacy budynek gospodarczy

- vertc-

17,47 m1

17,47 m'
15,43 m'
48,92 ml

Zgloszony do uzytkowania zespol zabudowy mieszkaniowej w sklad ktorego wchodza bu-
dynki oznaczone na planie zagospodarowania terenu numerami budowlanymi Sl (16 seg-
ment6w jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garazami), S2, S3, S4 (wielorodzinne z
garazarni w podzierniu), S5 (wielorodzinny z uslugami w parterze i garazern w podzierniu),
dwie wolnostojace stacje trafo, dwa wolnostojace srnietniki oraz budynek gospodarczy, zle-
kalizowany na terenie dzialki nr ew. 4/1 w obrebie 1-11-05 przy ul. Lanciego w Warszawie
zostal wybudowany na podstawie decyzji Nr 735/D/971MU z dnia 20.08. 1997r. lnwestor wy-
sl~i~ z wnioskiem 0 przyjecie do uzytkowania wykonanego obiektu, W dniu 28.02.2000r
stwierdzono protokolarnie, ze w zgloszonym do uzytkowania zespole zabudowy mieszkanio-
wej wprowadzono zmiany w stosunku do projcktu zagospodarowania terenu stanowi~cego
zalacznik do w/w pozwolenia, Odstepstwo dotyczy wykonania dodatkowego srnietnika oral.
zmiany sposobu uiytkowaniajednego zc smietnikow na budynek gospodarczy.

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia UZytkowa
lcubatura

Uzasadnienie
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Zmiana zostala wykazana w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz budowlanej
inwentaryzacji powykonawczej. W zgloszonych do uzytkowania budynkach Nr S2, S3, $4
zmieniono konstrukcje stropu nad kondygnacja podziernna, Zmiana zostala potwierdzona w
dzienniku budowy. Do wniosku 0 pozwolenie oa uzytkowanie dolaczono wszelkie niezbedne
dokurnenty, w tym protokoly badan i sprawdzen oraz brak sprzeciwu do uZytkowania budyn-
kow ze strony : KR Panstwowej Strazy Pozarnej - zaswiadczenie z dnia 23.02.2000r. Nr Poi:
pi 6594171712000. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Panstwowa Inspekcja
Pracy oraz Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska zgodnie z act. 56 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane IDz.u. nr 89, poz, 414 z pozniejszyrni zmianami/ zostaly powiadomione przez
Inwestora 0 zarniarze przystapienia do utytkowania budynkow, Nie zajecie stanowiska przez
w/w organy w ustawowym terminie, zgodnie z act. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, trak-

I' tuje sie jako nie zgloszenie sprzeciwu.
Wobec powyzszego postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji slut)' stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, w ter-
minie 14 dni od daty doreczenia, za moim posrednictwem.

JednOCZeSnie przypominamy 0 obowiazku naloioilVm treScia art. 63 w/w ustawv ;
przechowywania przez okres istnienia obiektu dolcnmentacji powykonawczej On12 innych dokument6w
doryczacych obielctu
prowadzenia ksi¥lci obiektu budowlanego - zgodnie z. art. 64 w/w ustawy .

• b.
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