
Srłnosrł PrłsECzyNsKI
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel.(22) 756-61-63, fax. (2ż) 737-11-58

Nr rej. ARB.6740 .284.2017 .AZ

dla:

budynek mieszkalny C/D - na dziŃce nr ew. 45173 z obrębu 00 19 Józefosław w jednostce
ew. Piaseczno - obszar wiejski

172,46 m2

ż85,ż8 m2 (lokal A - 142,64 m2, lokal B _ 142,64 mŻ)

l368,36 m3

2

160,98 m2

285,14 m2 (lokal C _ 142,57 m2, lokal D - 142,57 m2)

1123,17 m3

2

92,58 m2

158,25 m2

776,68 m3

1

budynek mieszkalny E - na dzińce nr ew. 45174 z obrębu 00 19 Józefosław w jednostce
ew. Piaseczno - obszar wiejski

adres inwestycjiz dzińki ff ew. 45172, 45173, 45174 z obrębu ew. 0019 Józefosław w
j ednostce ewidencyjnej 1 4 1 804_5 Piaseczno obszar wiej ski

kategorie obiektów: I

DEcyzJA NR Gry DOfi

Na podstawie art. ż8, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, w zńązku z art. 82 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) czytaj
dalej ustawy - Prawo budowlane oraz na podstawie art. I04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 t., poz.23 ze zm.), czytĄ dalej
k.p.a.,
po rozpatrzeniu: wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 9 marca 2017 r., ostatecznie
uzupełnionego w dniu 27 marca ż0I7 t.,

zatwierdzam proiekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

MIRGANO Sp. z o.o.

ul. Czemiakowska 28N37, 00-7 14 Warszawa

obejmujące: budowę ttzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej w tym dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe i jeden
jednorodzinrly wlaz z wządzeniami budowlanymi w tym z instalacją gazową
oraz zago spodarowaniem terenu

parametry obiektu:
budynek mieszkalny A/B - na działce lu ew. 45172 z obrębu 00 19 Józefosław w jednostce

ew. Piaseczno - obszar wiejski
powierzchnia zabudowy:

powierzchnia uzytkowa :

kubatura:

liczba lokali

powierzchnia zabudowy:
powierzchnia użytkowa:
kubatura:

liczba lokali

powierzchnia zabudowy:

powierzchnia urytkowa:
kubatura:

liczba lokali
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