
SBM "Wolska Żelazna Brama" Załącznik nr 2 do uchwały RN nr ......../2010

ul. Krochmalna 32 z dn. .......................... 2010 r

00-864 Warszawa
Warszawa, dn. ...................................

A D R E S A T : 
..............................................................................
..............................................................................

POSTANOWIENIE nr SBMW ŻB/TT/ .../.../.............

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wolska Żelazna Brama"
dnia ...................... przez ..........., działającą przez pełnomocnika ............./ organ zarządzający........./
właściciela ...................

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  ZEZWALA
................................................................................................................................................................
na lokalizację ................................................. w jezdni ulicy osiedlowej, zjeździe, trawniku,
chodniku na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym / we władaniu SBM "WŻB" – dz. Nr ......
obręb ............... przypisanym adresowo ulicy ......................... nr .......

na warunkach :
Warunki organizacyjne:

1. uzgodnienie wejścia w teren z  działem technicznym SBM "WŻB";
2. w przypadku wykonywania robót przy użyciu urządzeń emitujących nadmierny hałas,

należy je przeprowadzać wyłącznie w godzinach dziennych tj. od 7.00 – do 17.00
3. po zakończeniu prac inwestor zobowiązuje się do pozostawienia terenu w stanie

niepogorszonym oraz do odtworzenia istniejących nawierzchni;
4. uzgodnienie z SBM "WŻB" organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
5. komisyjne przekazanie terenu do SBM "WŻB" po zakończonych pracach wraz z

dostarczeniem:
a) protokołów zagęszczenia terenu;
b) powykonawczą dokumentację geodezyjną wybudowanych urządzeń (art.43 ust.1 ustawy
Prawo budowlane - Dz.U. Nr 156/2006 poz.1118);

Warunki techniczne:
1. wykonania robót w pasie jezdni osiedlowej ul. ............................... bez naruszania

konstrukcji jezdni oraz zjazdu, metodą przewiertu sterowanego;
2. wykonania robót ziemnych w chodniku w pasie ulicy osiedlowej po upływie okresu

gwarancyjnego kończącego się w dniu ......................... Ewentualną zmianę terminu
realizacji robót warunkujemy uzyskaniem od gwaranta tj. .......................................................
zgody na prowadzenie robót ziemnych oraz deklaracji o nie wyłączaniu z gwarancji
fragmentów chodnika w miejscu prowadzenia robót;

3. wykonania renowacji chodników na szerokości wykopów + strefa rozgęszczenia i na
długości prowadzonych robót oraz całą szerokością w przypadkach, gdy jest ona mniejsza
lub równa 1,5 m oraz gdy odległość od krawędzi wykopu do krawędzi chodnika jest
mniejsza bądź równa 1,5 m;

4. nawierzchnię chodników należu odtworzyć z elementów nowych odpowiadających
rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejących lub elementów
pełnowartościowych pochodzących z rozbiórki;
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5. wywożenia na bieżąco ziemi z wykopów, bez możliwości składowania jej na jezdni i
chodnikach;

6. w przypadku kolizji w/w przyłącza/ kanalizacji/ rurociągu/ przewodu/ .... z elementami pasa
jezdni osiedlowej/ terenu .... inwestor własnym staraniem i na własny koszt dokona
przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego przyłącza/ .... ;

7. inwestor ponosi pełną odpowiedzialność merytoryczną za likwidację kolizji, ponosi koszt
budowy lub modernizacji urządzeń nawierzchni związanych z likwidacją kolizji
projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym;

8. w przypadku wystąpienia odkształceń w konstrukcji jezdni w obszarze wykonywanych prac
w okresie 36 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru robót przez pracownika SBM
"WŻB", inwestor jest zobowiązany do usunięcia usterek na własny koszt, tj. odtworzenia
konstrukcji jezdni, chodnika, trawnika na całej długości występowania uszkodzeń, jednak
nie mniej niż 5m mierząc od osi wykopu;

9. przyjęcia przez właściciela urządzeń odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i
straty wynikłe w pasie o szerokości 1m od zewnętrznego obrysu urządzenia usytuowanego
na powierzchni, spowodowane umieszczeniem tego urządzenia;

10. w przypadku remontu nawierzchni lub przebudowy pasa drogowego – przebudowa
kolidującego uzbrojenia, regulacja lub wymiana urządzeń naziemnych należy do ich
włąściciela;

Warunki finansowe:
1. Z tytułu udostępnienia terenu opisanego na wstępie postanownienia Inwestor wniesie

w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego postanowienia, jednorazową opłatę w
wysokości ............. zł + ......... zł (22%VAT) , łącznie .............. zł (słownie: ...................... zł),
przelewem na konto SBM "WŻB" w Banku PeKaO S.A. Nr 77 1240 6247 1111 0000 4976
2615, a kopię dowodu wpłaty przekaże w terminie 5 dni od jej dokonania.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie opłaty opisanej w ust.1, będą naliczane odsetki ustawowe.
Miesięczne opóźnienie we wniesieniu opłaty stanowić będzie podstawę do
natychmiastowego cofnięcia niniejszego postanowienia;

3. Przy dokonywaniu wpłaty należy powołać się na numer postanowienia;
4. Opłata zostanie zwrócona Inwestorowi na jego wniosek w terminie 14 dni od daty jego

złożenia, jeżeli z przyczyn niezależnych od Inwestora wykonanie prac związanych z
budową urządzeń, o których mowa wyżej nie będzie możliwe.

5. Zgodnie z rozp. Min. Finansów z dn. 28.11.2008 r. (Dz.U. Nr 212/2008 poz. 1337) w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dział Księgowości SBM "WŻB"
wystawi fakturę.

6. Z tytułu zabezpieczenia przywrócenia terenu inwestycji do stanu pierwotnego Inwestor
wniesie, przed protokólarnym wprowadzeniem w teren, kaucję w wysokości ...... zł
(słownie:.................... zł), przelewem na konto Banku PeKaO S.A. Nr  77 1240 6247 1111
0000 4976 2615

7. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer postanowienia;
8. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru terenu po

wykonaniu inwestycji;
9. Kaucja nie zostanie zwrócona Inwestorowi w przypadku niezrealizowania przywrócenia

terenu do stanu pierwotnego, które wymusi od SBM "WŻB" wykonanie własnymi siłami
lub zlecenie zastępcze tych prac.
Inwestor zobowiązany będzie także do zwrócenia ewentualnej różnicy kosztów
uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego ponad wartość wniesionej

2



kaucji, co nastąpi  w terminie określonym przez Spóldzielnię.

POUCZENIE
1. Niniejsze postanowienie nie zwalnia inwestora od wykonania  projektu budowlanego i

uzyskania pozwolenia na budowę lub złoszenia budowy;
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzgodnienia z SBM "WŻB" projektu budowlanego

przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;
3. SBM "WŻB" jako zarządca nieruchomości zastrzega sobie możliwość zmiany warunków

postanowienia, a także jego wygaśnięcie w trybie art. 162 Kpa ze szczególnie ważnych
powodów, nie dających się przewidzieć w chwili wydania postanowienia, bez prawa
roszczenia odszkodowania;

4. Niniejsza zgoda nie zastępuje ewentualnych prawem wymaganych uzgodnień, pozwoleń i
decyzji niezbędnych do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów, a w szczególności nie
zastępuje zezwolenia, o którym mowa w art.83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92/2004 poz.880);

5. Zgodnie z brzmieniem art.122 ust.1 ustawy o ochronie przyrody, w przypadku odkrycia
kopalnianych szczątków roślin lub zwierząt, inwestor zobowiązany jest pod karą grzywny
lub aresztu, powiadomić o tym niezwłocznie regionalnego dyrektora ochrony środowiska
lub prezydenta miasta;

6. Od niniejszego postanowienia nie przysługuje odwołanie.

OŚWIADCZENIE
Wydanie niniejszego postanowienia jest równoznaczne z prawem dysponowania przez
Wnioskodawcę terenem na cele budowlane zgodnie z art.32 Prawa budowlanego.

Powyższe oświadczenie będzie ważne po dokonaniu opłaty, o której mowa w części dotyczącej
warunków finansowych, tj. od dnia wpływu kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca

Do wiadomości:
1.
2.

Wystawiono w .... oryginalnych egzemplarzach.

........................................................................................................
Zarząd Spółdzielni
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