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Warszawa 2022-06-10 

 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 
 

Projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki 
bytowe z budynku produkcyjno-usługowego 

Warszawa, ul. Dorodna 23, dzielnica Białołęka 
dz. ew. nr 146, 145/4 obręb 4-06-33 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Niniejszy projekt spełnia aktualne wymagania przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich 
Norm. 

 
 

Projektant: 
 

mgr inż. Jacek Obidziński 
nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17 
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I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A  I  O C H R O N Y  

Z D R O W I A  

 
B i O Z  

 
/Dz. U. z 2003, nr 120 poz. 1126/ 

 
 

 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
Projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki bytowe 
z budynku produkcyjno-usługowego 
Warszawa, ul. Dorodna 23, dzielnica Białołęka 
dz. ew. nr 146, 145/4 obręb 4-06-33 
 
Inwestor: 
 
 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa 
 
Projektant: 
 
mgr inż. Jacek Obidziński 
nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludwinowo Zegrzyńskie, 10 czerwca 2022 r.  
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1. § 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia 
budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 

Budowa przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC-u Ø160. Na trasie przyłącza projektuje się 
trzy studzienki PPØ425. Istniejące zbiorniki bezodpływowe wraz z częścią instalacji 
kanalizacyjnej należy zlikwidować.  
 

I. wytyczenie trasy przewodów w oparciu o projekt techniczny; 
II. wykonanie prac ziemnych; 

III. wykonanie montażu przyłącza kanalizacyjnego; 
IV. próba szczelności przewodów kanalizacyjnych,  

V. odbiór i zasypanie wykopu oraz inwentaryzacja powykonawcza przyłącza. 

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 

Na działce w obrębie której projektuje się przyłącze kanalizacyjne występuje inna 
infrastruktura techniczna–przewody wodociągowe, kanalizacyjne deszczowe,  oświetleniowe, 
teletechniczne, elektroenergetyczne oraz sieć c.o.  

3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania 
działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 

Przewody kanalizacyjne są tak zaprojektowane i usytuowane, aby w jak najmniejszym 
stopniu oddziaływały na otoczenie. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na 
środowisko. 

4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych 
zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę 
i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

• wykonanie wykopów pod przewody kanalizacyjne- zagrożenie przysypania ziemią. 

• wykopy skarpować w zależności od spoistości napotkanego gruntu. Prace ziemne 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie 

5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp i ppoż. dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

− szkolenie wstępne (przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy). 

− szkolenia okresowe (dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na 
których występuje szczególne zagrożenia dla zdrowi lub życia oraz zagrożenie 
wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku). 

 
Szkolenia te przeprowadzane powinny być z uwzględnieniem specjalności 

zatrudnionych i specyfiki wykonywanych prac na terenie budowy, tj. w zakresie budowy sieci i 
przyłączy kanalizacyjnych. 

Szkolenia powinny zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy na budowie, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 
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zawodowym na danym stanowisku. 
 
 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 
aktualne instrukcje bhp. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po 
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji oraz potrzebnych umiejętności a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany 
stosownie do zakresu obowiązków. 

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń” 

• Prace instalacyjne związane z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych winny być 
przeprowadzone i nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane.  

• W trakcie w/w prac, niedopuszczalne jest używanie otwartego ognia jak również 
palenie papierosów, włączanie instalacji elektrycznych lub różnego rodzaju palenisk. 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i w pojazdach. 

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

• Pracowników należy zabezpieczyć w ubrania ochronne – robocze letnie lub zimowe 
(w zależności od pory wykonywania prac), środki ochrony osobistej i medycznej 
(apteczkę).  

• Prace ziemne w terenie wykonywać do temperatury zewnętrznej -5°C, a prace 
montażowe do temperatury 0°C. 
 
Przewidywany czas robót montażowych na placu budowy około 3 dni. Przewiduje się 

realizację przez nie więcej niż 5 pracowników jednocześnie. Ponadto nie będą wykonywane 
roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
W związku z powyższym plan BiOZ nie jest wymagany wg Art. 21a z dnia 7 lipca 1994 r - 
Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 
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O PIS  P R O J E KT U  Z AG O SPO D AR O W AN IA  T E R E N U  

1. Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowę przyłącza 
kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki bytowe z budynku produkcyjno-usługowego w 
Warszawie przy ul. Dorodnej 23 na dz. ew. nr 116, 117 obręb 146, 145/4 obręb 4-06-33 w 
dzielnicy Białołęka. 

Istniejące zbiorniki bezodpływowe wraz z częścią instalacji kanalizacyjnej należy 
zlikwidować. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na działce w obrębie której projektuje się przyłącze kanalizacyjne występuje inna 
infrastruktura techniczna– przewody wodociągowe, kanalizacyjne deszczowe,  
oświetleniowe, teletechniczne, elektroenergetyczne oraz sieć c.o. 

 Zaopatrzenie w wodę budynku podłączanego do sieci kanalizacyjnej odbywać się 

będzie za pomocą istniejącego instalacji wodociągowej. Ścieki deszczowe zostają 

zagospodarowane we własnych zakresie nie projektuje się przyłączenia kanalizacji deszczowej 

do sieci miejskiej. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC-U Ø160 wraz z trzema 
studzienkami kanalizacji sanitarnej PPØ425. Istniejące zbiorniki bezodpływowe wraz z częścią 
instalacji kanalizacyjnej należy zlikwidować. 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu. 

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne z rur PVC-U Ø160  
o całkowitej długości L=37.0 m. Na trasie przyłącza projektuje się trzy studzienki PPØ425.  

5. Informacja i dane o wpisie do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 
konserwatorskiej.  

6. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  

7. Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

Projektowane przyłącze kanalizacyjne nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia  użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia. 

8. Inne informacje dotyczące robót budowlanych przy budowie:  

8.1. Zagrożenia w czasie realizacji robót ziemnych 

Głębokie wykopy w trakcie wykonywania przyłącza. W miejscach zbliżeń do urządzeń i 
uzbrojenia innych sieci prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Wyznaczyć 
miejsca składowania rur, innych materiałów oraz sprzętu. 

Prace w rejonie sieci ciepłowniczej prowadzić pod nadzorem Veolia Energia Warszawa 
S.A zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej.  

8.2. Zabezpieczenie pracowników na czas budowy: 

Prace w terenie wykonywane do temperatury zewnętrznej -5°C. Pracowników należy 
zabezpieczyć w ubrania ochronne – robocze sezonowe, środki ochrony osobistej i medycznej 
(apteczkę). Przeprowadzić badania lekarskie wstępne i okresowe.  
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9. Zakres obszaru oddziaływania 

Prace polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego nie będą oddziaływać na 
nieruchomości nie objęte opracowaniem. Wobec czego całkowity obszar oddziaływania 
inwestycji dotyczy dz. ew. nr 146, 145/4 obręb 4-06-33. 
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OPIS TECHNICZNY 

I . PODSTAW A OPRA C OWA NIA  

 
1. Zlecenie od inwestora. 

2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

4. Wytyczne i normy branżowe. 

5. Wizja terenowa. 

I I . ZAKRE S OPRA C OWANIA  

 W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne z rur PVC- U 
Ø160 zgodnych z normą PN-EN 1401-1  o całkowitej długości L=37.0 m wraz z trzema 
studzienkami kanalizacji sanitarnej PPØ425.  

I I I . STA N PRAWNY NIERUCH OMOŚC I  

 
 Działka na której projektuje się przyłącze to: 
 

• dz. ew. nr 146 obręb 4-06-33– działka przyłączana do sieci, będąca własnością 
Inwestora 

• dz. ew. nr 145/4 obręb 4-06-33– działka drogowa stanowiąca pas drogi  

IV.  PRZYŁĄCZE  KANA LIZA CYJNE  

 

a) Trasowanie lokalizacja, spadek oraz zagłębienie przyłącza 

 Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym. Przebiegać 
będzie od istniejącej studni betonowej DN1200 poprzez projektowane przyłącze 
kanalizacyjne do połączenia z instalacją kanalizacyjną. Na trasie przyłącza projektuje się trzy 
studzienki PPØ425. Zagłębienie przyłącza wynosi od 2.63 m do 1.79 m. Spadek  jest jednolity 
i wynosi 2,0 % zgodnie z profilem. Przyłącze kanalizacji powinno być ułożone na odpowiednio 
przygotowanym (zagęszczonym podłożu) – podsypce. Przyłącza nie należy przykrywać 
gruntem rodzimym, należy wykonać odpowiednią obsypkę. Wykonanie przewodów 
kanalizacyjnych powinno odpowiadać normie PN-EN 1610:2002. Przewody należy łączyć za 
pomocą kielichów systemowych. 
 

b) Materiał i średnica przyłącza 

 Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC- U Ø160x4.7 SN 8 ze ścianką 
litą zgodnych z normą PN-EN 1401-1. 
 

c) Włączenie przyłącza do sieci kanalizacyjnej 

  Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez włączenie 
projektowanym przyłączem do istniejącej studni kanalizacyjnej DN1200.  
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V.  ZESTAWIE NIE  MA TERIA ŁÓW  

Przyłącze Kanalizacyjne 

LP. NAZWA MATERIAŁU JEDN. ILOŚĆ 

1 Rura PVC-U wg PN-EN 1401-1    

 Ø160 m 37,0 

2 Studzienka PP Ø425 szt. 3 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Pan JACEK PIOTR OBIDZIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0035/18
adres zamieszkania  LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE 57, 05-140 SEROCK
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-JWE-FUI-84Q *





















TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA3M/00002420/2, STAN Z DNIA 2022-06-13
19:53

prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, IX WYDZIAŁ KSIĄG
WIECZYSTYCH - WA3M

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr
podstawy
wpisu

Numer bieżący nieruchomości 2 23, 24,
25

Działki ewidencyjne

Lp. 1. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer działki 145/2 11, 12,
13, 14,
19

Identyfikator działki 146503_8.0633.145/2
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0633, 4-06-33
Położenie (numer porządkowy /
województwo, gmina, miejscowość,
dzielnica)

Lp. 1. 2 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA,
WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA

Sposób korzystania B - TERENY MIESZKANIOWE

Lp. 2. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer działki 145/3 11, 12,
13, 14,
19

Identyfikator działki 146503_8.0633.145/3
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0633, 4-06-33
Położenie (numer porządkowy /
województwo, gmina, miejscowość,
dzielnica)

Lp. 1. 2
MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA,
WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA

Sposób korzystania B - TERENY MIESZKANIOWE

Lp. 3. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer działki 145/4 11, 12,
13, 14,
19

Identyfikator działki 146503_8.0633.145/4
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0633, 4-06-33
Położenie (numer porządkowy /
województwo, gmina, miejscowość,
dzielnica)

Lp. 1. 2 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA,
WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA

Sposób korzystania B - TERENY MIESZKANIOWE

Lp. 4. ---
Nr
podstawy
wpisu

Firefox https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazW...
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Numer działki 145/5 11, 12,
13, 14,
19

Identyfikator działki 146503_8.0633.145/5
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0633, 4-06-33
Położenie (numer porządkowy /
województwo, gmina, miejscowość,
dzielnica)

Lp. 1. 2 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA,
WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA

Sposób korzystania B - TERENY MIESZKANIOWE

Lp. 5. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer działki 145/9 11, 12,
13, 14,
19

Identyfikator działki 146503_8.0633.145/9
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0633, 4-06-33
Położenie (numer porządkowy /
województwo, gmina, miejscowość,
dzielnica)

Lp. 1. 2 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA,
WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA

Sposób korzystania B - TERENY MIESZKANIOWE

Lp. 6. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer działki 145/10 11, 12,
13, 14,
19

Identyfikator działki 146503_8.0633.145/10
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0633, 4-06-33
Położenie (numer porządkowy /
województwo, gmina, miejscowość,
dzielnica)

Lp. 1. 2 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA,
WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA

Sposób korzystania B - TERENY MIESZKANIOWE

Lp. 7. ---
Nr
podstawy
wpisu

Numer działki 145/11 11, 12,
13, 14,
19

Identyfikator działki 146503_8.0633.145/11
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0633, 4-06-33
Położenie (numer porządkowy /
województwo, gmina, miejscowość,
dzielnica)

Lp. 1. 2 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA,
WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA

Sposób korzystania B - TERENY MIESZKANIOWE

Nr
podstawy
wpisu

Obszar całej nieruchomości 0,1186 HA 24

Komentarz do migracji
Nr
podstawy
wpisu

Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego
wpisu w danym dziale w dotychczasowej
księdze wieczystej

2
---
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DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
11 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW, 2012-02-06, PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO

WARSZAWY, WARSZAWA; 103
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA3M/00009962/12/001, 2012-05-18 11:13:36, 2012-05-22-12.35.31.742664,
NIE, 95-97
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

12 WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ, 2012-02-06, PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY, WARSZAWA; 104
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA3M/00009962/12/001, 2012-05-18 11:13:36, 2012-05-22-12.35.31.742664,
NIE, 95-97
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

13 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW, 2012-02-06, PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY, WARSZAWA; 105
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA3M/00009962/12/001, 2012-05-18 11:13:36, 2012-05-22-12.35.31.742664,
NIE, 95-97
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

14 WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ, 2012-02-06, PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY, WARSZAWA; 106
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA3M/00009962/12/001, 2012-05-18 11:13:36, 2012-05-22-12.35.31.742664,
NIE, 95-97
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

19 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW WRAZ Z WYRYSEM Z MAPY EWIDENCYJNEJ BG-
UE-E-IV.6621.5475.2015.MSE, 2015-11-04, PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY, WARSZAWA; 147-148
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA3M/00026692/15/001, 2015-11-19 14:58:21, 2015-12-01-10.24.27.955969,
NIE, 126-130
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

23 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW WRAZ Z WYRYSEM Z MAPY EWIDENCYJNEJ BG-
UE-E-IV.6621.5475.2015.MSE, 2015-11-05, PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY, WARSZAWA; 144-146
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA3M/00026693/15/001, 2015-11-19 15:01:41, 2016-01-07-15.41.56.419690,
NIE, 139-142
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)
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24 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW WRAZ Z WYRYSEM Z MAPY EWIDENCYJNEJ BG-
UE-E-IV.6621.5475.2015.MSE, 2015-11-04, PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY, WARSZAWA; 147-148
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA3M/00026693/15/001, 2015-11-19 15:01:41, 2016-01-07-15.41.56.419690,
NIE, 139-142
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

25 WYPIS Z REJESTRU BUDYNKÓW, 2015-12-08, PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY, WARSZAWA; 162
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA3M/00026693/15/001, 2015-11-19 15:01:41, 2016-01-07-15.41.56.419690,
NIE, 139-142
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)
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TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA3M/00002420/2, STAN Z DNIA 2022-06-13
19:54

prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, IX WYDZIAŁ KSIĄG
WIECZYSTYCH - WA3M

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 2 3 /20 ---
3, 4, 5,
6, 7, 17

Skarb Państwa (Nazwa) SKARB PAŃSTWA- PREZYDENT MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

Rola instytucji ORGAN REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA

Lp. 2. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 3 2 /20 ---
3, 4, 5, 8

Skarb Państwa (Nazwa) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI
JĄDROWEJ W WARSZAWIE

Lp. 3. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 4 5 /20 ---
3, 4, 5, 9

Skarb Państwa (Nazwa) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI
JĄDROWEJ W WARSZAWIE

Lp. 4. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 5 10 /20 ---
29

Skarb Państwa (Nazwa, siedziba, REGON)
INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI
JĄDROWEJ W WARSZAWIE, WARSZAWA,
001024020

Użytkownicy wieczyści
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Nr
podstawy
wpisu

Napis

WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ
NIERUCHOMOŚĆ

16

Lp. 1. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
(numer udziału w prawie/ wielkość
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 1. 1 3 /20 ---
16

Inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną
(Nazwa, siedziba, REGON)

INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI
JĄDROWEJ, WARSZAWA, 00102402000000

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
8 UMOWA SPRZEDAŻY, IV- 11077187, 1987-11-18

(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia)
DZ. KW./IX/00008146/87/, 1987-11-18 00:00:00, 1987-11-18 00:00:00, NIE, ZB. DOK.
NR 11
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

3 UMOWA SPRZEDAŻY, 1963-08-19; 4
(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt)
/III/00000286/64/, 1964-01-25 00:00:00, 1964-01-27 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)

4 UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI, 1964-01-20; 5
(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt)
/III/00000286/64/, 1964-01-25 00:00:00, 1964-01-27 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)

5 UMOWA SPRZEDAŻY, 1983-05-30
(tytuł aktu, data sporządzenia)
DZ. KW./IX/00004347/83/, 1983-05-30 00:00:00, 1983-06-20 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)

6 DECYZJA PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI, 1983-06-06, PREZES
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI; DOK. 7
(przedmiot decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu; położenie dokumentu -
numer karty akt)
DZ. KW.//00002141/84/, 1984-04-10 00:00:00, 1985-11-13 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)

7 DECYZJA NR 6 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI, 1983-08-31,
PREZES PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI; DOK. 8
(przedmiot decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu; położenie dokumentu -
numer karty akt)
DZ. KW.//00002141/84/, 1984-04-10 00:00:00, 1985-11-13 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)
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9 UMOWA SPRZEDAŻY, IV- 6254/88, 1988-05-23
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia)
/IX/00005012/88/, 1988-05-13 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpisu, czy z urzędu)

16 DECYZJA STWIERDZAJĄCA NABYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO,
1005/2005, 2005-07-07, WOJEWODA MAZOWIECKI, WARSZAWA; 98-101
(przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba
organu; położenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA3M/00009962/12/003, 2012-05-18 11:13:36, 2012-05-22-12.35.31.742664,
NIE, 95-98
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

17 ART. 11 UST 1 W ZW Z ART 4 PKT 9B1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O
GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (DZ.U. Z 2014 POZ. 518 T.J.)
(wskazanie podstawy)
DZ. KW./WA3M/00031255/14/003, 2014-12-17 09:28:27, 2015-04-21-09.14.36.514774,
NIE, 108-109
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)

29 POSTANOWIENIE O STWIERDZENIU ZASIEDZENIA, II NS 1234/13, 2015-04-10,
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI PÓŁNOC W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWILNY,
WARSZAWA; 193
(rodzaj i przedmiot orzeczenia, sygnatura akt, data wydania orzeczenia, nazwa sądu,
siedziba sądu; położenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA3M/00024354/17/001, 2017-09-12 11:49:00, 2017-10-05-09.59.47.696195,
NIE, 186-195
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku
– numer karty akt)
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