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ul.Okrzei nr 1 Ktodzko, dnia 19.12.2011r.

57-300 KLODZKO

ZPAiB.6740.ll. 153.3.2011

DECYZJA NR.....1.../II/B/2011

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.l, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jed-

nolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zmianami) i na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1969r. -Kodeks poste.powania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zmianami), po

rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 01.12.2011r.,

Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe. /rozbiorkoAvykonanio ro

bot budowlanych^

MIEJSKIEMU ZAKtADOWl KOMUNALNEMU SPOtKA z o.o.
57-320 Polanica Zdroj, ul. Spacerowa 2

Instalacji do stabilizacji tienowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczaini sciekow w
Szalejowie Gornym (obre.b: Szalejow Gorny, AM-3, dz. Nr 800)

Kategoria obiektu XXXI - oczyszczalnie sciekow
Pro}, mgr inz. arch. Beata Wa_sik - upr. Nr 391/91/UW
Przynaleznosc do Dolnoslgskiej Okre_gowej Izby Inzynierow Budownictwa- DS-0769

z zachowaniem nast^pujqcych warunkow zgodnie z trescia. art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy - Prawo budowlane:
1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu i prowadzenia robot budowlanych

• przed rozpocze_ciem budowy inwestor zobowia_zany jest do zapewnienia opracowania przez kierownika budowy

planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane),

• roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z zatwierdzonym projektem i przy zachowaniu obowiqzuja_cych prze-

pisow dotycza.cych ich realizacji,

• zabezpieczyc teren budowy przed dost^pem osob niepowotanych,

• nalezy przestrzegac zapisow ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 39 poz. 251 z

pozn. zm.) w zakresie odpadow wytwarzanych przy przebudowie.

i—Czas uzytkowania tymczasowcgo obioktow budowlanych:

3. Termin rozbiorki:

i)—Istnicjqcych obioktow budowlanych nio przcwidzianych do dalszcgo uzytkowonio'

5}—Tymczasowych obioktow budowlanych^

4. Szczegotowe wymagania dotycz^ce nadzoru na budowie21

5. Inwestor jest zobowigzany:

1) Zawiadomic wtasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej 21 dni przed za-

mierzonym terminem przysta.pienia do uzytkowania

5)—Przod przystqpicnicm do uzytkowania uzyskac ostatccznq docyzjQ o pozwoloniu na uzytkowanioa



6. Kierownik budowy (robot) jest obowiqzany prowadzic dziennik budowy lub rozbiorki oraz umiescic na budowie

lub rozbiorco w widocznym miejscu tablice. informacyjna. oraz ogtoszenie zawieraja.ce dane dotycza.ce bezpieczeh-

stwa pracy i ochrony zdrowia2

Obszar odziatywania obiektu(-ow), o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci:
1. Dziatka nr 800, AM-3, obre.b: Szalejow Gorny.

U Z A S A D N I E N I E
W dniu 01.12.2011R. do tut. Urz^du wptynqt wniosek w sprawie wydanie pozwolenia na budowQ

Instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni sciekow w
Szalejowie Gornym (obr^b: Szalejow Gorny, AM-3, dz. Nr 800)
Wniosek posiadat wszystkie dokumenty okreslone w art. 33 ust. 2 Prawo budowlane, niezb^dne do wyda-
nia wnioskowanej decyzji,, w tym oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane.

O wszcz^ciu post^powania w sprawie pozwolenia na budowe^ zawiadomiono, zawiadomieniem z
dnia 06.12.2011r., strony tego post^powania, ustalone na podstawie obszaru oddziatywania tego obiektu.
Projekt budowlany, spetniat wszystkie wymagania art. 35 ust. 1 Prawo budowlane, tym samym zostaty
spetnione warunki okreslone w art. 32 ust. 4, art. 33 ust. 2 oraz 35 ust. 1 - Prawo budowlane, niezb^dne do
wydania wnioskowanej decyzji.

W ramach post^powania administracyjnego przeanalizowano zakres wnioskowany przez inwestora.
Stwierdzono, ze budowa obiektu nie narusza przepisow rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 15.06.2002r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.). Spetnione sq rowniez warunki okreslone w przepisach
ustawy prawo budowlane.

Projekt budowlany obejmuje budowe, kompostowni tunelowej, placu stabilizacji i magazynowania kom-
postu, placu na biofiltr, drog i placow wewne.trznych. Wg informacji zawartej w opisie dokumentacji pro-
jektowej projekt obejmuje rowniez budow^ wewnejrznej zasilajqcej sieci elektrycznej NN i teletechnicznej,
wewn^trznej sieci kanalizacyjnej deszczowej i odciekowej wraz z odwodnieniami liniowymi, wewne^rznej
sieci wodociqgowej wraz z instalacja wodoci^gow^ z zestawem hydroforowym, zieleni.

Dokumentacj^ projektowq uzgodniono:
• Uzgodnienie z rzeczoznawcq p. poz. z listopada 2011r.

• Uzgodnienie z rzeczoznawcq ds. bezpieczeristwa i higieny pracy nr 421 z listopada 2011r.,

• Uzgodnienie z rzeczoznawca. ds. sanitarnohigienicznych nr 27/11/2011 z dnia 28.11.2011r.

Teren inwestycji - dziatka nr 800, AM-3, obre_b -Szalejow Gorny, ziokalizowana jest w obszarze dla ktorego
obowiqzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwatq Rady Gminy w
Ktodzku Nr 98/IV/2003 30 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla gminy Ktodzko we wsi Szalejow Gorny. Ww. plan ustala dla dziatki nr 800- tereny NO, dla ktorych ustala
sie^ przeznaczenie- podstawowe oczyszczalnia sciekow.

Ztozony projekt budowlany zostat wykonany przez osoby posiadajqce wymagane uprawnienia bu-
dowlane i legitymujqce siQ aktualnymi zaswiadczeniami przynaleznosci do izby zawodowej.

Zgodnie WJQC z art. 35 ust. 4 Prawo budowlane orzeczono jak na wst^pie.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolnoslqskiego za posrednictwem organu wyda-

jqcego decyzjQ 14 dni od dnia dor^czenia. z up ST/ROSTY
>

DYR/ K T O R
Wydzialu Zagospo/ar iwania Przestrzennego

". ;;••; '". /r'^^w«!w^r":"V": ::;""
(piecz^c imienna i podptt osojfyrtjJ)pva*CUQnej«loi<ioydania decyzji)



Pouczenie:
1. Inwestor jest zobowiqzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpocze_cia robot budowlanych, na ktore

jest wymagane pozwolenie na budowe_, wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujqce-

go nadzor nad zgodnosciq realizacji budowy z projektem co najmniej 7 dni przed ich rozpocz^ciem, dotqczajqc

na pismie:

1) Oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajqce sporza_dzenie planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia oraz przyje_cie obowi^zku kierowania budowa, (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o

ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy -Prawo budowlane,

•2) — W przypodku ustanowionia nadzoru inwostorskiogo oswiadczonio inspcktora nDdzoru inwostorskiogo,

stwiordzajqco przyjqcio obowiqzku poinionia nadzoru inwostorskiogo nad danymi robotami budowlany

mi, a tokzo zaswiadczonio, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlano,

3) InformacJQ zawierajqca, dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy -

Prawo budowlane.

i — Inwostor mozo przystqpic do uzytkowania obioktu przod wykonaniom wszystkich robot budowlanych pod wa

runkiom uzyskania pozwolonia na uzytkowanio, wydanogo przoz wtasciwy organ nadzoru budowlanogo.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna

przysta_pic po uptywie 21 dni od dnia dor^czenia do wtasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia

o zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4-. — Przod wydaniom pozwolonia na uzytkowanio obioktu wtosciwy organ nadzoru budowlanogo przoprowadzi

obowiqzkowq kontrolq budowy, zgodnio z art. 59a ustawy — Prawo budowlano. Wniosok o udziolcnio pozwo

Ionia na uzytkowanio stanowi wozwanio wtasciwogo organu do przoprowadzonio obowiqzkowoj kontroli'

1) Jesli nie zachodzg wymienione okolicznosci lub potrzeba - skreslic

2) Niepotrzebne skreslic.

Zatfcznik:
Projekt budowlany - 2 egzemplarze.

Otrzymujq:
1. MZK + zatqcznik 57-320 Polanica Zdroj

57-300 Ktodzko

ul. Spacerowa 2

2. Gmina Ktodzko ul. Okrzei 8a

3. Burmistrz Miasta Polanica Zdroj, ul. J. Dqbrowskiego 3 57-320 Polanica Zdroj

4. ZPAiB-aa + lezg.
STAROSTWO POW1ATOWE

w Ktodzku

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego + 1 egz.

podpis
mgr int. Gijebonc Kulaczenko


