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DECYZJA NR 574/2015 

 

 

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę 
1)

                   

z dnia 29.12.2016r., 

 

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę 
1)

 

dla: 

Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26A/1 
 (imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres) 

 

obejmujące: 

budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placami 

montażowymi, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi) 

na działkach oznaczonych nr ew. 501, 502, 503, 504, 505, 602 i 425 

w miejscowości Regnów gmina Regnów. 

 
Projektant mgr inż. Paweł  Panas uprawnienia nr 82/92/UW w spec. konstrukcyjno-budowlanej. 

Zaświadczenie DOŚ/BO/0294/08 Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Projektant  inż. Tomasz Borek uprawnienia nr WKP/0268/POOD/10 w spec. drogowej. 

Zaświadczenie WKP/BD/0081/11 Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Sprawdzający mgr inż. Wojciech Poturalski uprawnienia nr KUP/0005/POOK/08 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Zaświadcz. KUP/BO/3262/02 Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(-ów) albo robót budowlanych, imię i 

nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego) 

 

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: 

1.   Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:.. 
2)

 

2.   Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: ........................................... . 
2)

 

3.   Terminy rozbiórki: 

1)  istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania ……….. ;
2)

 

2)  tymczasowych obiektów budowlanych .................................................................................. .
2) 

4.   Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:  

Ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej zgodnie z § 2           

ust. 1 pkt. 3a i d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 

inspektora nadzoru  inwestorskiego (Dz. U. z dnia 4.12.2001r.  Nr 138, poz. 1554)........... .
2)

 

Obszar oddziaływania obiektu(-ów), o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:  

działki nr ew. 501, 502, 503, 504, 505, 602 i 425 obręb Regnów gm. Regnów.......... 
(adres, nr działki ewidencyjnej i obrębu ewidencyjnego dotyczącego zamierzenia budowlanego) 

 

  


