
wielorodzinny z garaZem w podziemiu

powierzchnia zabudowy 4054,10 m2

powierzchnia calkowita 10905,90 m2

powierzchnia uzytkowa 7260,30 m2

kubatura 36900,00 m3

powierzchnia mieszkalna 6690,30 m2

liczba lokali mieszkalnych 72 szt.
liczba izb mieszkalnych 223 szt.
liczba kuchni 72 szt,
powierzchnia garazu 3645,60 m2

liczba stanowisk garazowych 142 szt.
- verte-

Budvnek Nr S4

725,10 It?
2757,65 m2

2135,61 m2

10050,00 m3

1919,21m2

24szt
78 szt
24szt

622,04 m2

22 szt,

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia uzytkowa
kubatura
powierzchnia rnieszkalna
liczba lokali mieszkalnych
liczba izb rnieszkalnych
liczba kuchni
powierzchnia garazu
Iiczba stanowisk garazowych

Budynek Nr S3
wielorodzinny z garazem w podziemiu

'0
•ff)
oc1~ DANE OGOLNE BUDYNKOW MIESZKALNYCH
~,~ OZNACZONYCHNUMERAMI BUDOWLANYMI S1, S2, S3, S4, S5,
ro >, t Dw6cH STACJI TRAFO, DWOCH SMIETNIKOW
]. ~ \ oraz WOLNOSTOJl\CEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

t ~ \ Budynek Nr $1 Budynek Nr S2
~ 16 Fegment6w jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wielorodzinny z garazem w podziemiul·~-"'-powierzclmia zabudowy . 1445,20 m2 powierzchnia zabudowy 725,10 m2

powierzchnia calkowita 3112,20 m2 powierzchnia calkowita 2757,65 m2

powierzchnia uzytkowa 2862,00 m2 powierzchnia uzytkowa 2135,60 m2

kubatura 12000,00 m3 kubatura 10050.00 m3

powierzchnia mieszkalna ··2066,00 rn2 powierzchnia mieszkalna 1919,20m2

liczba lokali mieszkalnych 16 szt, liczba lokali mieszkalnych 24 szt.
liczba izb mieszkalnych 96 5Zt. Iiczba izb rnieszkalnych 78 szt.
liczba kuchni 16 szt, liczba kuchni 28 szt.
powierzchnia garazu 249,60 m2 powierzchnia garazu 622,04 m2

liczba stanowisk garazowych 16 szt, liczba stanowisk garazowych 20 szt.

Doprowadzenia do naleZytego stanu i porzadku nawierzchni jezdni, chodnikow, trawnikow j poboczy
oraz uporzadkowanla terenu zaplecza budowy zajmowanego podczas prowadzenia robot budowla
nych przy budowie osiedla "MIGDALOWA I", na kt6rych wykonanie naklada si~ termin do dnia
15.05.2000r. 0 wykonaniu przedmiotowych prac zawiadomic organ administracjlarchltektoniczno
budowlnej .

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 pozniejszymi zmianamil

oraz porozumienia zawartego w dniu 28,04. 1995r. pomiedzy Kierownikiem Urzedu Rejonowego
a Zarzadem Gminy Warszawa-Ursyn6w /Dz.Urz, Wojewody Warszawskiego Nr 9. Poz. 841.

w zwiazku z trescia art. 89 ust. 1ustawy z dnia 13.10.98r.-
Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna (OZ, U, Nr 133, paz. 872)

zezwalam
Spoldzielni Mieszkaniowej "PRZY METRZE"
z siedziba przy ul. Lanciego 12 w Warszawie

na uzytkowanie
zespolu zabudowy mieszkaniowej "MIGDALOWA I" w sklad kt6rego wchodza budynki
oznaczone na planie zagospodarowania terenu numerami budowlanyrni :
S1 - 16 segment6w jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garazami, S2, 83, 84 - wie
lorodzinne z garazami w podziemiu, S5 - wielorodzinny z uslugami w parterze i garazem w
podziemiu, dwie wolnostojace stacje trafo, dwa wclnostojace smietniki oraz wolnostojacy
budynek gospodarczy, zlokalizowanego na terenie dzialki nr ew. 4/1 w obc 1-11-05 przy ul.
Lanciego w Warszawie, pod warunkiem:
1.

:!ll,~ /D/OO/MDDECYZJA NR

Warszawa, 2000,03.fl~

~...- ..

.. Gminy Warszawa~UrsYfl6w
··2-792 Wars·zawa

ul- Lanciego 'j I.!

AB/735ShIMU/OO

zbigniew@sarata.pl
Typewritten text
załącznik Nr 11



2.
3.
4.

Dow
1.

Q!gy
L S

Jednol
p:
d,
p

Od di
minie

I

\

I

Zmian
inwern
zmien
dzienr
dokun
k6w z
PZ 6~
Pracy
budo\
lowes
w/w (
tuje si
Wobe

c.d. ze 5

- verte-

Zgloszony do uzytkowania zespol zabudowy mieszkaniowej w sklad kt6rego wchodza bu
dynki oznaczone na planie zagospodarowania terenu numerami budowlanymi S1 (16 seg
rnentow jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garazami), S2, S3, S4 (wielorodzinne z
garazami w podziemiu), S5 (wielorodzinny z uslugami w parterze i garazern w podziemiu),
dwie wolnostojace stacje trafo, dwa wolnostojace smietniki oraz budynek gospodarczy, zlo
kalizowany na terenie dzialki nr ew. 411 w obrebie 1-11-05 przy ul. Lanciego w Warszawie
zostal wybudowany na podstawie decyzji Nr 735/D/971MU z dnia 20.08. 1997r. Inwestor wy
stapil 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 projektu zagospodarowania-terenu stanowiacego
zalacznik do w/w pozwolenia, Odstepstwo dotyczy wykonania dodatkowego smietnika oraz
zmiany sposobu uzytkowania jednego ze smietnikow na budynek gospodarczy.

\

17,47 m2

17,47 m2

15,43 m2

48,92 m3

/U Z a sad n ie n ie

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia uzytkowa

. kubatura

.v .

.wolnostojacy budynek gospodarczy

wolnostoillca stacia trafo wolnostoj~ca stacia trafo

powierzchnia zabudowy 26,50 m2 powierzchnia zabudowy 23,14 m2

powierzclmia calkowita 26,50 m2 powierzchnia calkowita 23,14 m2

powierzchnia uzytkowa 24,01 m2 powierzchnia uzytkowa 18,46 m2

kubatura 67,24m3 kubatura 51,67 m3

smietnik wolnostojgpy smietnik wolnostoillcy

powierzchnia zabudowy 35,84 m2 powierzchnia zabudowy 17,30 m2

powierzchnia calkowita 35,84 m2 powierzclmia calkowita 17,30 m2

powierzchnia uzytkowa 29,92 m2 powierzchnia uzytkowa 13,24 m2

kubatura. 85,78 m' kubatura 48,44 m3

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia uzytkowa
kubatura
powierzchnia mieszkalna
powierzchnia uslugowa
liczba lokali mieszkalnych
liczba izb mieszkalnych
liczba kuchni
powierzchnia garazu
liczba stanowisk garazowych

Budynek Nr S5
wielorodzinny z uslugami w parterze i garaZem w podziemiu

1639,50 m2
7113,60 m2

5014,40 m2

25550 m3

4222,40 m2

549,12 m2

81 szt,
164 szt.
81 szt,

1190,06 m2
48 szt,

c.d. ze strony 1
- 2 -
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2.
3.
4.

1.

Otrzymuje:
1. Spoldzlelnia Mieszkaniowa ,,PRZY METRZE"

ul. Lariciego 12,02-792 Warszawa

lednoczesnie mzypominamy 0 obowiazku nalozonvm trescia art. 63 w/w llstaYO':
przechowywania przez okres istnienia obiektu dokumentacji powykonawczej oraz innych dokument6w
dotyczacych obiektu
prowadzenia ksiazki obiektu budowlanego - zgodnie z art. 64 w/w ustawy.

Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, w ter
minie 14 dni od daty doreczenia, za moim posrednictwem,

Zmiana zostala wykazana w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz budowlanej
inwentaryzacji powykonawczej. W zgloszonych do uzytkowania budynkach Nr S2, S3, S4
zmieniono konstrukcje stropu nad kondygnacja podziemna, Zmiana zostala potwierdzona w
dzienniku budowy. Do wniosku 0 pozwolenie na uzytkowanie dolaczono wszelkie niezbedne
dokumenty, w tym protokoly badan i sprawdzen oraz brak sprzeciwu do uzytkowania budyn
k6w ze strony : KR Panstwowej Strazy Pozarnej - zaswiadczenie z dnia 23.02.2000r. Nr Poi:
PZ 6594171712000. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Panstwowa Inspekcja
Pracy oraz Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane /Dz.u. nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianamil zostaly powiadomione przez
Inwestora 0 zamiarze przystapienia do uzytkowania budynk6w. Nie zajecie stanowiska przez
w/w organy w ustawowym terminie, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, trak
tuje sie jako nie zgloszenie sprzeciwu.
Wobec powyzszego postanowiono jak na wstepie.

c.d. ze strony 2
- 3 -
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(podpis + pieczatka z upr.)

PROJEKTANT

~ - gaz

'. RUKTURA MIESZKAN (budynki wielorodzinne)
lzbowych (pok6j z aneksem kuchennym) ::::: szt.
izbowych (pok6j + kuchnia) :-::: szt.
izbowych (2 pokoje + kuchnia) szt.
izbowych (3 pokoje + kuchnia) :: szt.
izbowych (4 pokoje + kuchnia) ::::- szt.
izbowych (5 pokoi + kuchnia) A.6. szt.
i\vi~cej(nalezy podac liczbe izb w rozbiciu na Hoseizb w danej strukturze szt.
. MATERIAL SCIAN ZEWN~TRZNYCH ~R:I±!:!.(.I9!i ..
. MATERIAL POKRYCIA DACHOWEGO ...J.?tAQd-.rJ.!-M.¥.b: ':l?.rrJ.d.I::t.l.~fJ:.. .

T. WYPOSAZENIE BUDYNKOW W INSTALACJE:
- elektryczna, 13- c.w., 00 - wod.-kan.,
'los!. jU)~~~c-;/}' - 2+ SrR-TC# v2-T-'~~
odac irodlo zaopatrzenia)

.WARTOSC KOSZTORYSOW A zl.
tys. z1z jednym znakiem po przecinku) (budownictwo spoldzielcze, przeznaczone na
rzedaz lub wynajem - nie dotyczy indywidualnego, komunalne, spoleczne czynszowe,
akladowe) .
ROJEKTANT 1.rl.[;.g.{:;. 2.c.?I:?1.t..Q.fi.:itPuprawn !:!..£ !f././-fl..Q
(tytul, irnie inazwYsko) I r

, ROWNIK TECHNICZNY BUDOWY: .....R.e!.!:?~.(2.(.ri......~t;(.~.Q ..?,.d..?.Q:C2
...Q!t..:..(?g:.9. /:!..::t!.~ U!.! f.!.O!{;t.(!.f.J.:§!...9. 5..m ~.fJ. ~t. 9..8.§:/R
~mit!inazwisko, adres z m., zakre . nr uprawnien)

2060' 2·....····6·...m...A. szt.
...B.Q...szt.

DANE STATYSTYCZNE MIESZKAN
.zoG(; 2···-;i"b··..···m

6·················szt.b-~1 .~.~.Q...szt.

/ powierzchnia mieszkalna
/ lokale mieszkalne
/ izby mieszkalne (bez kuchni)

KARTA EWIDENC~J}~A DIS STATYSTYKI R. 1
",ZWOLENIE NA BUDOWF; nrP72I-&!?'/?/f/Jf;;U z dnia :2t?'..'2 :.!..?~r..'"
~ ESTO R ..5.tI..I 'I .
:;RES DOMOWY u/.J'...Laadf?¥..e 1.~ ,.. .
iRES BUDOWY f.1.!...0..J)..IJ..If••Q.f:{..f.t. .c ~.:::. ..1. .
DZAJ BunOWY k.f!..ff'f.a.~ t:>2!.:~:-rl.l".r;?(.o.r- :: ..~~?-!Z?~tJ!. ..

,ANESTATYSTYCZNEBUDYNKU PROJEKTOWANA ZREALIZOWANA
,powierzchnia zabudowy .1.~!t.~%£.m2 .LY.~:?m2
powierzchnia calkowita ..~.1.1.2,~.m2 ..~.a.g.o(..?m2
, powierzchnia uiytkowa ..2.2f?2...m2 ..:o?cr.:t?6 ..m2

~powierzchnia uZytkowa mieszkan ..'l.l?P.'tg!?.m2 :?Q€~.9..m2
_powierzchnia garaiy ~1.g.~m2 ;flt/Zm2

- powierzchnia uslugowa :::: m:_ ::: m2
kubatura ..(/..r...!?0?..m3 1.2.0.?R.m3

lokali uslugowych ::-:- szt. .. := szt.
powierzchnia dzialki m2 m2

l~ ~;~stastOiecznego If.,V,arszawy~
; ilArchitektury i Budownictwa
, dla Ozielnicy ursYff~-t5Pb\T R
2012 -fM- 'i d1,~~~

i artaM!Jrmajew!fa·iJ~~zdi
'twierdzam zqcdnosc !

z oryqlnalern .J-----"_



Warszawa, dnia _ _-_ _ .

- ADRES BUDOWY ....... "9..J..:..,,....H.f...~J2tJ.-f1..9~.-L-;.. _
2. RODZAJ BUDOWY _2E...(ii.1.~r:7.: ...~..J€j2/Y.i/?f}g.P.y&:!.£.~_ Pz5t2e.
3. DANE STATYSTYCZNE . PROJEKIOW ANA ZREALlZOW ANA

: POWIERZCBNIA ZABUDO";VY ALI ({ ~ 2 ! A A4-6 IJ 1. - y _ •••••••• .;./ •••m /'.~-.~.rh7m
1-1I(Z 9Q! .~1~2- POWIERZCBNIA CALKOWITA .. ~ ••.••.ff=.-m '--I• .1.

o • ~ SG '? /) l ocx G L'"")l- POWIERZCBNIA UZ'YI'KOWA .....--~~ 4'~""""r;'m
- KUBATURA . A2-Je~~am: ;/2.Q~~'C9nlJ 0

- POWIERZCBNIA MIESZKALNA £a'i(J'~m 2a~f'ffu
- JZB MIESZKALNYCH ...!1.7; .szt. ....9..G....szt.
- KUCHNIA ...,d. .szt. .••!l12 .szt,
- LOKAU MlESZKALNYCH ....d..E..;...szt. ..).h .szt.
- POWIERZCBNIA D~ ."!!....i}••r.ml _ ~!

: - POWIERZCBNIA G~ ...:..~.V-mml e..'1.~6n!
: 4. STRUKrURAMIESZKAN (budynki wielorodzinne) r-r=r- 0 Lt-St.tajOH
; -1 izbowvch _ -:: .....szt,
, -2 izbowych _ _ •....szt. , - rn .(;

-3 izbowych __ ':':: ..szt.
-4 izbowych i,wiecej L!.6. szt,

; 5. K~'!E.RL~ SClAJ.~~~1'R.ZN'Yrn _._ _ .._.._ __ __ ..__ .
6. U'L\.TERL\..L. PO.Irn.YCIA. DACHOWEGO ._ _._ __ ._._ __ _ _ .
7.WYPOSAZENIE BUDYNKOW W INSTALACJE: - elektryczna

(podac zrodlo zaopatrzenia) - c.w,
- wod.skan.

iPROJEIcrANT _ •...r.A:.~f.:~:-!-1..~~f!.$.f!d.....nr -u~~wn •• it.).f?w. ...1.8.~9...f~....
, (tvtul,lDlle 1nazwisko) L) ~

. •• fL.6Il--(. '.tU"" / .A6-0KIEROWNIK TECHNICZNY BUDOWY : 0.-:..!-:::/.••••••~ 'Z2-;l2 ?tJL ..

..Q!t:!?.~7...l~.:.0!.~ ~{. !J.t!.;;...P.&A.Sk4: t:4.~~~.~~!~QS2.L-t1. .
I (zakres inr uprawnieii) . 7..··~

- ADRES DOMO'WY' " ,....... . :& ••• ,.... • __ _~ _

(wpis Urz~du)

1. INWESTOR. " ~t.Li~!!rgJftwo/:~.- ;..", ..
........"" I.' ..••
Nr policyjay

,KARTA EWlDENCYJNA DIS STATYSYKI
ldo uiytku.wewn~egol


