Warszawa, październik 2015

OŚWIADCZENIE
Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Z 2003r Nr 207, poz. 2016
oraz z 2004r Nr 6, poz. 41, Nr 92 poz. 888) oświadczam, że niniejszy:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową maszynowni
kogeneracyjnej w budynku szkoły Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie
instalacje elektryczne kotłowni

jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

PROJEKTANT INSTALACJIELEKTRYCZNYCH:

mgr inż.Arkadiusz Machałowski, nr upr. LOD/1700/POOE/11

SPRAWDZAJĄCY PROJEKT INSTALACJIELEKTRYCZNYCH:

mgr inż.Bronisław Hauzer, nr upr. 80/82/WMŁ
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Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
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DECYZJA
Na podstawie art.24 ust. l pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 200I r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt l i 5'

art. 13ust. lpktliust.4,art. l4ust. lpkt5iust.3pktlUstawyzdniaTlipcal994r.Prawobudowlane
(tekst jedn. Dz' U. z20I0 r.' Nr243, poz' 1623 zpóźn. zm.),oraz $ ll ust. l pkt 1RozporządzeniaMinistraTransportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. l04 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z2000 r., Nr98, poz. I07I 7późn. zm.),

okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łódzkiej okręgowej lzby Inżynierów Budownictwa

nadaje

Panu Arkadiuszowi Machałowskiemu

magistrowi inŻynierowi
kierunek elektrotechnika
urodzonemu dnia 1 sierpnia 1983 r. w

Łodzi

T]PRAWNIENIA BTJDOWLANE
numer ewidencyj ny LOD I 1700/POOE/1

1

do projektowania bez ograniczeń
w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzefil
elektrycznyph i elektroenergetycznych
szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
okręgowa Komisja Kwalifikacyj naŁódzkiej okęgowej Izby Inzynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu
20ll r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów Z postępowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego
egzaminu stwierdziła, ŻePan Arkadiusz Machałowski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową
konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na
na podstawie dokumentów złoŻonych w dniu 3 sierpnia

uprawnienia budowlane.

Mając powyŻsze na uwadze, okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej okręgowej Izby Inżynierów

Budownictw a w Łodzi orzekła jak w sentencji.

Pouczenie

od

niniejszej decyzji służyodwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby |nŻynierów
Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej okręgowej lzby Inżynierów Budownictwa w Łodzi,
w terminie l4 dni od daty doręczenia decyzji.
S

kład orzekaj ący okrę

go

wej Komisj i Kwal ifi kacyj nej

Łódzkiejokręgowej|zbyInŻynierówBudownictwa:
Przewodniczący
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Członek Składu orzekającego oKK
mgr inz. Jan Gałązka
Członek Składu orzekającego

oKK

mgr inż. Tomasz Kluska
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Pan Arkadiusz Machałowski jest upowazniony do:

1)

projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroener5etyczne, w tym

i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
pojazdów, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt l Prawa budow|anego i $ 24 ust' l Rozporządzenia MTiB;
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z $ l5 Rozporządzenia MTiB;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
kolejowe, trolejbusowe

sterowania,

2)
3)

w tym kolejowej,

z zasttzeŻęniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego'

Skład orzekaj ący okrę go wej Ko misj i Kwal ifi kacyj nej
Łó dzkiej okrę go wej lzby InŻy nieró w B udo wn ictwa :
Przewodniczący Składu orzekającego

'giinz.

Zbigniew

Cichoński

Członek Składu orzekającego
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Członek Składu orzeka|ącego
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OKKŁOIIB rl,

mgr inż. IanGałązka

mgr inż. Tomasz Kluska

otrzymują:

l.

2'
3.
4.

ArkadiuszMachałowski
ul. Pomorska'70 m.69
9I-4o9Łódż:

Rada Łódzkiej okręgowej lzby InŻynierów Budownictwa;

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.

.

-t

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-TSS-DRI-4SY *

Pan Arkadiusz MACHAŁOWSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/9520/12
adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 95-083 Florentynów
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-14 roku przez:
Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej 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.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Barbara Malec
Date: 2015.07.14 14:47:06 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Łódź, Polska

