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~) . Na odstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pózno zm. ) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pózno zm.)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia: 23 stycznia 2009r.

-- dla

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe

Wodociagów Debickich Sp. z 0.0.
39-200 Debica ul. Kosynierów Raclawickich 35

na budowe sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami przy
ul. Rajskiej w Debicy,
na terenie dzialek o nr ew.:

374/2, 374/6, 374/14, 377/8, 377/9, 377/1 L 378/5, 378/6, 378/7, 378/8, 378/17, 378/15,
378/13,378/1 L 378/3, 377/5, 378/9, 378/2, 378/10, 378/14obr. 3 miasto Debica
kategoria obiektu - XXVI

wg projektu budowlanego
opracowanego przez projektanta mgr inz. Janusza Mitek posiadajacego uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych o nr WD-NB-8346/60/81, czlonka Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierów
Budownictwa o nr ew. PDK/IS/ /0315/03

z zachowaniem nastepujacych warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy - Prawo budowlane: .
l. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

- zabezpieczyc teren budowy zapewniajac bezpieczenstwo ludzi i mienia
w tym oznakowac i zabezpieczyc wykopy podczas robót budowlanych

- uwzglednic wymagania okreslone w opinii ZUD i uzgodnieniach branzowych
2. Inwestor jest zobowiazany:

- zawiadomic wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej
21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania

3. Kierownik budowy jest obowiazany prowadzic dziennik budowy.

Obszar oddzialywania obiektu, o którym mowa wart. 28' ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci o nr ew.: 374/2, 374/6, 374/14, 377/8, 377/9, 377/11, 378/5, 378/6,
378/7,378/8,378/17,378/15,378/13,378/11,378/3,377/5, 378/9, 378/2, 378/10,378/14
obr. 3 miasto Debica.

UZASADNIENIE

Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana przez Burmistrza Miasta Debica ostateczna
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.03.2008r. znak



2

GPUiA.d.7331-56/07/08, przeniesiona nastepnie ostateczna decyzja z dnia 17.07.2008r. znak
GPUiA.d.733 1-20/08 na rzecz Wodociagów Debickich Sp. z 0.0.
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 kompletny i posiada wymagane opinie i uzgodnienia oraz zostal
opracowany przez uprawnionego projektanta.
Zawiadomieniem z dnia 25.02.2009r. znak AB.II. 7351-10/09 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 niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego w
Rzeszowie za posrednictwem Starosty Debickiego w Debicy 39-200 Debica ul. Ogrodowa 4 w
terminie 14-tu dni od dnia j ej doreczenia.
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Za niniejsze pozwolenie na budowe uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 105,00 zl .
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l. Inwestor jest obowiazany zawiadomic o zamierzonym terminie ro'zpoc'ze;ia"t b"Ótlrb~

wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego raz
nadzór nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7
dolaczajac na pismie:
I) oswiadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a:takze zaswiadczenie,
o którym mowa w art. 12 ust. 7 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 w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy
- Prawo budowlane

2. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. 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.

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Debicy
2. Burmistrz Miasta Debicy jako organ

wydajacy decyzje o lokalizacji inwestycji Stwierdz~' ie, ze decyzja niniejsza

st· a sie ostateczna
z dn. .l••e.?; ~~:? .
Debicu, n ~.1.:.:?2..:..~~ .
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lanych, na które jest
ktanta sprawujacego

ich rozpoczeciem,


