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DECYZJA. NR

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. l, art. 34

7 lipca 1994·r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
pózno zm.) oraz na podstawie art. 10A ustawy

Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
pózno zm.)

880/2010

ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia

2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
z dnia 14 czerwca 1960 r.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia: 13.09.2010r.

zatwierdzam projekt budowla.ny i udzielam pozwolenia na
bu.dowe ~iórkc;;:/-wyk-onanic robó-t:--budew±-a-nye-b1)

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
39-200 Debica ul. Kosynierów Raclawickich 35

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

Budowa sieci wodociagowej
na terenie dzialek o nr

obreb 3 miasto Debica

kategoria obiektu - XXVI

w rejonie ul. Cmentarna - Drogowców w Debicy

ew.: 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 68/5

wg projektu budowlanego opracowanego przez projektanta:
mgr inz. Danute Tokarczyk posiadajaca uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

sanitarnych"obejmujacych sieci wad-kan i gazowe nr A-NB-7342/12/91,
czlonka Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa o nr ew.
PDK/IS/0081/06
................................................... , .

(nazwa i roc~aj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj (-e) obiektul-ów) badz robót
budowlanych, kategoria (-e) obiektu(-6w), imie i nazwisko autora projektu oraz specjalnosc,

zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na liste czlonków
wlasciwej izby sdmorzadu zawodowego)
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z zachowaniem nastepujacych warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz
art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robót budowlanych:

zabezpieczyc teren budowy zape\vniajac bezpieczenstwo ludzi i mienia,

w tym oznakowac i zabezpieczyc wykopy podczas robót budowlanych

- uwzglednic wymagania okreslone w opinii ZUD i w uzgodnieniach branzowych
2 )
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4. Szczególowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego uprawnienia

budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych

zgodnie z § 2 ust. 1 pkt.14b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 19.11.2001r. (Oz.U. nr 138 poz.1554
2 )

5. Inwestor jest zobowiazany:

1) zawiadomic wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co

najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do

uzytkowania, 2)

2) przed przy::;tQpieniem do uzytJcO',,'Lmi.J.uzy::;Jci1Co::;ti1tecznQdecyzj<;
n nn7\1~1("nil1 n,-, 1l7 ••t-lr~,nni(" 2)

6. Kierownik budowy ~~ jest obowiazany prowadzic dziennik
budowy ±Ub rozbiórki oraz ~3cic na budowie lub rozbiórce
w widoe-z-aym-miejacutablic~ informacyjna oraz ogl.oazenie
zawierajace dane dotyczace be~czcnatwa pracy i ochrony
vn .•..nw; ;"I .2)

Obszar oddzialywania obiektu (-ów), o którym mowa wart. 28 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci:

1) o nr ew.: 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 68/5 obreb 3 miasto Debica o

UZAS]1.l)NIENIE

W dniu 13.09.20l0ro Wodociagi Debickie

Raclawickich 35 zlozyly wniosek o

wodociagowej w rejonie ul. Cmentarna -

Sp. z 0.0. 39-200 Debica

wydanie pozwolenia na

Drogowców w Debicy.

ul. Kosynierów

budowe sieci
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opinie, uzgodnienia,

izby budowlanej oraz

kompletny i posiada wymagane

projektanta do wlasciwej

Do wniosku dolaczono 4 egz. projektu budowlanego obejmujacego jeden tom,

ostateczna decyzje Burmistrza Miasta Debica o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego z dnia 05.05.20l0r. znak GPUiA.d.7331-4/10 oraz oswiadczenia

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Przedlozony projekt budowlany jest zgodny z warunkami w/w decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami, w tym techniczno

budowlanymi.

Projekt budowlany jest

zaswiadczenie o wpisie

informacje BIOZ.

Projekt budowlany zostal opracowany przez uprawnionego projektanta.

Zawiadomieniem z dnia 12.10.2010r. znak AB-7351-2/50/2010 powiadomiono strony

o wszczetym postepowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowe dla

przedmiotowej inwestycji. W toku postepowania strony nie wniosly zadnych uwag
i zastrzezen.

Uwzgledniajac powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Inwestor - Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.

39-200 Debica ul. Kosynierów Raclawickich 35

2. Pozostale strony - wg odrebnego Wykazu
3. a/a

Do wiadomosci: Stwierdza sie, ze decyzja niniejsza

stala sie osta~1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Debicy z dn ~ ~1.:..~.~ .
39-200 De1;)icaul. Parkowa 28 Debica dn .Q~. l11. 02.'\D1,Q, .
(po uprawomocnieniu decyzji + 1 egz. projektu budowlanego)

2. Burmistrz Miasta Debica 39-200 Debica ul. Ratuszowa 2

Pouczenie:

l. Inwestor jest obowiazany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robót
budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzór nad zgodnoscia rea~izacji budowy z

projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:
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l) oswiadczenie kierownika

bezpieczenstwa i ochrony
(robotami budowlanymi), a
ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o którym mowa wart. 12
ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o którym mowa wart. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

Inwestor moze przystapic do uzytkowan.l.a obiektu przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy
organ nadzoru budowlanego.
W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania
obiektu mozna przystapic po uplywie 21 dni od dnia doreczenia do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Przed ·.Iyd3r.iempoz·...olcni3 n3 uzytlcol'3nLe obiel(tu ·...l3óci·.lyorg3n n3dzoru budo·...13nego
przeprov3dzi oboviazkova kontrole budovy, zgodnie z 3rt. 593 U3t3VY Pr3\Jo
budo·ulane. Wnio3ek o udzielenie poz·.loleni3n3 uzytlco\l.:lnie3t.:lno\..i ·...ez\l.:lnie·...L:13ci·,/ego
nrn,nl1 rln nrzr:nrn""1rl7rn;., nhn"; Izkn"r; l:nntrnl;. ~

2.

3.

4.

3)

budowy (robót) stwierdzajace sporzadzenie
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania
takze zaswiadczenie, o którym mowa wart. 12

planu
budowa
us t. 7

n
21

Jesli nie zachodza wymienione okolicznosci lub potrzeba - skreslic.

Niepotrzebne skreslic.
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