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Siedlce, dnia 30.08.2019 r"

Decyzja nr 8422A19

Na podstawi e art. 28, art. 33 ust. I , art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca I994r . -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p62n. zm.) oraz na podstawie art. 704
ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (j. Dz. U" z
2018 r. poz. 2096 ze zm") po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg lrezs teAq z dnia:
31.07.2019r.

zatwierdzam projekt budowlany/rezbir6+ki i udzielam pozrvolenia na budowg /-rezbir6rkg

dla:

Gmina Sk6rzec
ul. Siedlecka 3. 08-114 Sk6rzec

obejmuj4ce:
rozbudowg i przebudowg Swietlicy wiejskiej z wbudowanym garartem w zabudowie
uslugowej, na dzialce nr 76413 w miejscowoSci Grala D4browizna, gm" Sk6rzec"

Projektant:
mgr in2. Anna Mikulska - uprawnienia w specjalnoSci architektonicznej nr W0770/04,
wpisana na listg czlonk6w Mazowieckiej Okrggowej lzby Architehdw RP pod nr MA-1706
mgr inZ. Miroslaw lzdebski - uprawnienia w specjalno1ci konstrukcyjno-budowlanej nr
GP.7342/144/131/94, wpisany na listg czlonk|w Mazowieckiej Olcrggowej Izby Intynierfw
Budownictwa pod nr MAZ/BO/2294/01

zachow aniem nastgpuj 4cych warunk6w :

nadz6r na budowie: kierownik budowv

wynikaj4cychzart.42tst.l ustawy zdniaTlipcalgg4r. -Prawobudowlane (tj.Dz.lJ.z
2019 r. poz. 1186 zp62n. , ,).

UZASADNIENIE

Projektowan e zamierze)ie jest zgodne z decyzj4 nr 2ll9 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego W6jta Gminy Sk6rzec (znak:2G"6733.2 .2019) z dnia 07 .06.2019 r.

O6wiadbzenie o posiadanym prawie do d nieruchomoScia na cele budowlane
zloZylPanJerzy Dlugosz - W6jt Gminy

Od decyzji przysluguje odwolanie
organu, kt6ry wydal niniejsz4 decyzjE,
biegu terminu do wniesienia odwolania

kiego za poSrednictwem

wobec organu administracji, kt6ry wydat organowi administracji
publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig odwolania przez ostatni4 ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna omocna.

ADNOTACJA DOTYCZ4C A OPI,ATY SKARBOWEJ
Czynno(f zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dn. 16listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tj.Dz.U.z20I9 r. poz. 1000).

Z
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dnia jej dorEczenia. W trakcie
prawa do wniesienia odwolania

Otrzymuj ? (strony postgpowania) :

l. Gmina Sk6rzec, ul. Siedlecka 3, 08-l 14 Sk6rzec
Do wiadomoSci:
l. W6jt Gminy Sk6rzec
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ilm - decyzja ostateczna
3. Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomo5ciami w/m - decyzja ostateczna
4. ala
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Pouczenie:
t- Inwestor jest obowi4zany zawiadomid o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych wlaSciwy organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawuj4cego nadz6r nad zgodnoSci4 realizacji budowy z projektem, dol4czaj}c na

piSmie:
il oSwiadczenie kierownika budowy (rob6t), stwierdzaj4ce sporz4dzenie planu bezpieczeflstwa i ochrony zdrowia

oraz przyjgcie obowi4zku kierowania budow4 (robotami budowlanymi), atakle zaSwiadczenie, o kt6rym mowa w

art. l2 ust. 7 ustawy zdniaT lipca1994 r. -Prawo Budowlane;

2) w przypadku usianowienia nadzoru inwestorskiego - oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,' 
stwierdzaj4ce przyjgcie obowi4zku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, atakze

za3wiadczenie, o kt6rym mowa w art. 12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -Prawo budowlane;

3) informacjg zawierajqcq dane zamieszczone w ogloszeniu, o kt6rym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. -Wawo budowlane (zobacz art. 41 ust. 4 ustawy z dniaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

2. Do uZl.tkowania obiektu budowlanego, na budowg kt6rego wymagane jest pozwolenie na budowg, moZna przyst4pi6 po

zawiadomieniu wlaSciwego organu nadzoru budowlanego o zakoticzeniu budowy, jeZeli organ ten, w terminie 14 dni od

dnia dorgczenia zawiadomieni4 nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji. (zob. art. 54 ustawy.z dnia 7 lipca 1994 r' -
prawo budowlane). Przed przyst4pieniem do uZytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiqzany uzyskaC

decyzje o pozwoleniu na uZytkowanie, jeZeli na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowq i
jest-on 

"uii""ony 
do kategorii: V, IX- XVL XVII (z wyj4tkiem warsztat6w rzemieslniczych, stacji obslugi pojazd6w,

myjni samochodowych i garuLy do 5 stanowisk wl4cznie), XVIII (z wyj4tkiem obiekt6w magazynowych: budynki

skiadowe, chlodnie, hangary i wiaty, atakhe budynk6w kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie'

wagonownie, straZnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyj4tkiem p1ac6w skladowych,

pos-iojowych i parking6wj, XXIV (z wyj4tkiem staw6w rybnych), XXVII (z wyj4tkiem jaz6w, wal6w

prreciwpo*odziowych, opasek i ostr6g brzegowych oraz row6w melioracyjnych), XXVil-XXX (zob. art' 55 ust. I pkt

I ustawy z dnia7 lipca 19994 r. - Prawo budowlane)'

3. Inwestor mo2e przyst4pi6 do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem

uzyskania lecyili o pozwoleniu na uZytkowanie wydanej przez wla5ciwy organ nadzoru budowlanego (zob' art. 55 ust.

1 pkt 3 ustawy zdniaT lipca 1994 r. -Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoirczeniu budowy moZe wyst4pi6 z wnioskiem o wydanie decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

5. przed wydaniem decyzji w spraWie pozwolenia na uZytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru

budowlanego prtepro*idri obowi4zkow4 kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlanelzob. art. 59 ust. I ustawy z dniaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na

uZytkowanie stanowi wezwanie wlaSciwego organu do przeprowadzenia obowi4zkowej kontroli budowy (zob. art.57

ust. 6 ustawy z dniaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane).


