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Ną§odstawiąlu.t. ZĄl,ńl.t ptt',l2 ustawy z dńa.I5 grudnia,2000 r. ol::lsąmorządach
zawodowych ąrchitęków oraz inżynierów budownictwa (Dz-U. z20|4 t. paz. 1946) i art. 12

u$",t,§*§,,1:§,§;"iiśt. 2,3 i 4e pkt 3, art. 13 ust.'§ż'3"i'.4;l,@at41l§. 1 p§4lit. c ustav§,§:dnia

,:l;:w sprawie lii,imodzielny§b lfunkcji tech*ricznych l;rł, brdownictwie (Dz.U. "p&,.::1?78), po
,::1:: ustaleniu, żg zostńy spdnibne warunk|l::w zakresię;lprzygotoVńnia zawodowegg::oraa__ po

z|nżanilt etlzmlnl ną ,rnp.^mianiq hr,rłn.^,lqna - rxnmilłim nnnńrnxmrmawnienia budowlarre z wynikierrr pozytywrrym
a]:], ],]:] .:::: .,,,];,, ,ll]:].:.,

złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wymikierrr pozytywrrym

§ l0 i 14 usL 5 tozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 1l września2074 r.

,::::'' ...; ,,,,, b" mgr inżil:Mateusżl,Madej
ur. dnia 26 maja I974 roku w m. Bystr,:ryca,,.,.." '..l 
ur, dnl2§:P"j"'n'trffi;r,**'e,l] *ou"uui],,],

:]:a: ,:]a] |L.]:l t\fl VV l\ll)l\lrl Ir,L)rr\)' VV 'lJża't\:Il

,,,li' :::: numęr ewidencyjny MAZIĘ84/PWB§/16
do p roj elrltow Ąnia i kierowania,r,o b otami b u dowt&nym i

W związku z uwzględnienie!4 w q,ałości żądania strgąy,,,,na podstawie art. I07 § 4 K.p.a.
odstępuje się od uzasadnieniadęcyzji. Zahes nadanyqb:!,1fawnień budowlanych wskazano na

,,,,,,,,,,,:]]i"' _,,,,,,,,,,,:]..:'i',:.,,
odwrocie decyzji' 

pouczenie

lifikac}jnej:l

mgr inż. Irena Churska



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inż. Mateuszowi Madej
ur. dnia 26 maia 1974 roku w m. Bystrryca Kłodzka

numer ewidenryjny MAZ|0584IPWBE/16
do projektowania i kierow*nia robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ulządzeń
elektrycznych i elektroenergeĘcznych

bez ograniczeń

upowazniają do:

I. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elekĘcznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzarria projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór

i kontrolę techniczną vłytwarzańa §ch elementów,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymańa obiektów budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wządzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metrą wraz z instalacjami i vrządzeniarrti technicznymi
zasi|ańa, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elelctry czrrego ogrzewania rozjazdów;

il. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elekĘcznych
i elekhoenergeĘcznych, do sporządzańa projektu zagospodarowania dzińkl lub terenu.

Skład onekaj ący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej :

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzrv

mgr inż. Irena Churska

mgr inż. Krzysztof Karol Booss -ł-ą1- ts

Otrzymują:
1. Pan Mateusz Madej

ul. Czerwonych Beretów 12 m.7
00-910 Warszawa,

2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby InĄnierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a


