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Decyzja nr 19512013

Na podstawie art. 28, art.33 ust.1, art.34 ust. 4, art.36, ustawy z dniaT lipcaI994r. -
Prawo budowlane (Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t.), oruzna poilstawie art.1b4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnegb (Dz, U. z 2000 r. Nr 9g
poz.l07 | z po2niejszrrui zmianami)

Po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie
projekt budowlany i udzielam pozwolenia
ffi4an1.eh
dla

na budowg z dnia: 18.03.2013 r. zatwierdzam
na budowg

Gmina Sk6rzec
08-1 14 Sk6rzec, ul. Siedlecka 3

na: budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przyl4czami, przepompowni Sciek6w z
kolektorami tloczonymi i z zasilaniem elektrycznym w miejscowoSci Teodor6w z
wl4czeniem do istniej4cej sieci w miejscowosci Zelk6w, gm. Sk6rzec

Kategoria obiektu - XXVI

Autor projektu: mgr ini. Pawel Rolifiski - uprawnienia w specjalnoici instalacyjnej w
zalffesie sieci, instalacii i urzqdze{t; wodociqgowych i kanalizacyjnych, ciipliych,
wentylacyjnych i gazowych pod nr GP8.7342/13/98, wpisany na listq cztoikdw Mazowieikiei
Olcrqgow ej Izby Iniynier ow Budownictwa nr MAZ/IS/ 2 3 4 S/0 I
z zachowaniem nastgpuj4cych warunk6w zgodnie ztresciqart.36 ust. 1 oraz art.42 ust. 2 i 3
ustawy - Prawo budowlane:
I) szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

2) czas uZytkowania tymczasowych obiekt6w budowlanych
3) terminy rozbi6rki:

a) istniej4cych obiekt6w budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania:

b) tS.nnczasowych obiekt6w budowlanych:
4) szczegSlowe wymagania dotyczqcenadzoru na budowie: kierownik budowv.
5) inwestor jest zobowiqzany:
1) zawiadomi6 wla6ciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy na co najmniej

przyst4pi en ia do u?ytkowania,21 dni przed zamierzonym terminem

6) kierownik budowy /rob6tljest obowi4zany prowadzil dziennik budowy lub rozbi6rki oraz
umieScii na budowie lub rozbi6rce w widocznym miejscu tablicp informacyjnq oraz
zgloszenie zawierujqce dane dotyczqce bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowja. Obszar
oddziaLywania obiektu l-6w1, o kt6rym mowa w aft.28 ust.2 ustawy - Ftu*o budowlane,
obejmuj e nieruchomo6ci :

1)

2)
numery dzialek w g zalqcznika



UZASADNIENIE

Projektowany obiekt jest zgodny z decyzjqnr llll2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego W6jta Gminy Sk6rzec rn RIG.6733.II.20I2 z dnra2l stycznia20l3 r.

Inwestor zloLyl odwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoSci4
na cele budowlane , decyzjgnr 3710112013 z dnia 16.01.2013 r. Mazowieckiego ZarzqdtDr6g
Wojew6dzkich w Warszawie w sprawie zezwolenia na lokalizacjg sieci kanahzacyjnej w
pasie drogowym drogi wojew6dzkiej nr 803, decyzjp o Srodowiskowych uwarunkowaniach
W6jta Gminy Sk6rzec nr RIG.6220. ll.2012 r.

Zup. S

-.5tu$# mgr tni n!K
Kiero

Otrzymuja:
1. Gmina Sk6rzec,

08-114 Sk6rzec, ul. Siedlecka 3

2. W ykaz stron po stgpowan ia admini stracyj ne go w g zalqcznrka

Do wiadomoSci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
2. ala

Pouczenie:

1. Inwestor zobowiqzany jest zawiadomil o zamierzonym terminie rozpoczpcta rob6t budowlanych, na kt6re jest
wymagane pozwolenie na budowg, wla6ciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawuj4cego nadz6r
nad zgodnoSciqrealizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczpciem, dolqczajqc na
pirimie:

1) oSwiadczenie kierownika budowy lrob6tl, stwierdzaj4ce sporz4dzenie planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz przyjEcie obowi4zku kierownika budow4 /robotami budowlanymi l, a tak2e
zaiwiadczenie, o kt6rym mowa w art.12 ust. 7 ustawy - Prawo Budowlane,

3) informacjp zawierajqcq dane zamieszczone w ogloszeniu, o kt6rym mowa w art.42 ust.2 pkt.2
ustawy - Prawo budowlane.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzlrtkowanie nie jest wymagane, do uZytkowania obiektu mobna
przyst4pi6 po uptywie 21 dni od dnia dorgczenia do wlaiciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakoiczenit budowy, jeheli oryan w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,


