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Siedlce, 18 kwietnia 2013 r.

Prawo budowlane (Dz.IJ.z 20I0r. Nr 243, poz.l623) oraz napodstawie art. I04 ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. - Kodeks postppowania administracyjnego (Dz.IJ. z 2000r. Nr 98,

poz.l077 zp62n.zm.)

po rozpatzeniu wniosku inwestoruz dnia 18 marca 2013 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozrvolenia

na budowp

GMINIE SKORZEC

ul. Siedlecka 3,08-114 Sk6rzec

sieci kanalizacji sanitarnej (kategoria XXYI obiektt6w budowlanych) w pasie drogi
wojew6dzkiej nr 803 - przejScie poprzeczne, na dzialce o nr ewid. 263 polo2onej w
miejscowoSci Teodor6w gmina Skrf rzec.

Autor projektu:

mgr it;2. Pawel Roliriski, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenw

specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzef: wodoci4gowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, Nr upr. 9/9g, wpisany na listE

czlonk6w Mazowieckiej okrqgowej rzby Inzynier6w Budownictwa pod nr ewid.

MAZtrSt2348t0r,
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zzachowaniem nastqpuj4cych warunk6w zgodnie ztre{ciqart.36 ust.1 oraz art.42 ust.2 i 3

ustawy - Prawo budowlane: :

1) Szczeg6lne warunkr zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych: .....

2\ Czas uzytkowania tvmczasowvch obiekt6w budowlanvch

3) Terminy rozbi6rki:

1) istniej4cych obiekt6w budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uZytkowania: ...

2) tymczasowych obiekt6w budowlanych: ... ....-.
4. Szczeg6lowe wymagania dotyczqce nadzoru na budowie: kierownik budowy

5. Inwestor jest zobowiqzany:

I) zawiadomid wlaSciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy co najmniej

2I dni przed zartierzonym terminem przystqpienia do uZytkowania;

2\ przed przystQpieniem de t+zltkorver+ia nzyskad ostateezne deeyAiQ o pozrveleniu na

----- i€.

6. Kierownik budowy (rob6t) jest obowi4zany prowadzil dziewik budowy lub rozbi6rki oraz

umieSci6 na budowie lub rozbi6rce w widocznym miejscu tablicE informacyjnq oraz

ogloszenie zawruajqce dane dotycz4ce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziaNywania obiektu/-6w, o kt6rym mowa w art.28 ust.2 ustawy - Prawo

budowlane, obej muj e nieruchomoSci :

- dzialka nr:263.

Uzasadnienie

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami decyzji W6jta Gminy Skorzec z

dnra24 stycznia2013 r. Nr 11/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto Inwestor uzyskal ostateczn4 decyzjq W6jta Gminy Sk6rzec z dnia 5.I1.2012

r. Nr RIG.6220.2.2012 o Srodowiskowych uwarunkowaniacn.
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Inwestor przedstawitr oSwiadczenie

nieruchomoSci4 na cele budowlane.

o posiadanym prawie do

Od decyzji przysluguje odwo Inspektora Nadzoru

Warszawie za moim poSrednictwem dnia dorqczenia.

Otrzymuia:
1. Gmina Sk6rzec + 2 egz. proj.bud.
2.W6jr Gminy Sk6rzec
3. Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Siedlcach
4. WINB w Warszawie
5. MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14

Dot.U-4-4420-42-13-l
6. MZDW w Warszawie

Rej on Drogowy WEgr6w-Siedlce
Ul. Gdariska 52,07-100 Wqgr6w

7. a/a

l.Inwestor jest obowiEzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczpcia rob6t budowlanych, na kt6re jest
wymagane pozwolenie na budowg, wlaSciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawuj4ce go nudr6,
nad zgodnoSciqrealizacji budowy z projektem, co najmniej tal dni przed ich ,oryo"tEii"^, dolqczajqc na
piSmie:

1) oSwiadczenie kierownika budowy (rob6t), stwierdzaj4ce sporz4dzenie planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia otaz przyjpcie obowiqzku kierowania budowq (robotami budowlanymj, ahkze zaSwiadczenie,
o kt6rym mowa w afi.l2ust.1 ustawy - prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o5wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzaj4ce przyjgcie obowi4zku pehrienia nadzoru inwestorskiego nad ianymi robotami
budowlanymi, atak2e zalwiadczenie, o kt6rym mowa w art.l2 usl-i- ustawy - prawo budowlane,

3) informacjq zawierajqcqdane zamieszczone w ogloszeniu, o kt6rym mowa w art.42 ust.2pkt.2 ustawy
- Prawo budowlane.
2. Inwestor moze przyst4pii do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przezwlalciwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na u4rtkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna
przystQpid po uptywie 2l dri od dnia dorgczenia do wlaSciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, jeZeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Ptzed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlaSciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowi4zkow4 kontrolg budowy, zgodnie z art.5gaustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie stanowi wezwanie wlaSciwego organu do przeprowadzeniaobowi4zkowej kontroli.

Zwolnione z opLaty skarbowej -
podstawa prawna ustawa z dnia 16.11.2006r.
o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.l635)

dysponowania

Budowlanego w




