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DEcYZJANr Ą33tzOtł

Na podstawie art. 28, art.33 ust. l, art. 34 ust. 4, art. 36 i art.82 ustawy z dn. 7 lipca 1994r

- Prawo Budowlane / Dz. U. z20|3r, poz. 1409 - tekst jednolity / oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca l960 r. - Kodeks Postępowarria Administracyinego lDz.U. z2013 r.,
poz. 267 tekst j ednolity /

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 31 12 2013 r
zatwierdzam projekt budowlany i wydaję pozwolenie na budowęl
I.Imię, nazwisko lub nazwa Inwestora oraz jego adres GMINA KONIECPOL -
42-230 Koniecpol, ul. Chrzqstowska 6a - reprezentowana pr7e7 Burmistr7a Miasta i Gminy
Pana Józefa Kałużę
I.Nazwa zamierzenia budowlanego budowa sieci wodociqgowej
III.Adres inwestycji Dqbrowa, Załęże. Kuźnica Grodziska. Oblas!. ||ólka - gmina Koniecpol.
na terenie działek nr ewid.: 830/I, 873/2,872/2, 87l/2, 876/2, 879/2,865/2, 860/2, 855/2,841/2,
84l/2, 836/2, l54I/2, 829/I, 830/2, 8282, 826n, 824/2, 822/2, 819/2, 830/8, 1167/1, 1167/2, 837,
838/2,842,843,889, II54, 1157, 1161, 1160, 1I44, 1156, I155, Il43, 1164, I168, 1166, 1170,
1I72, 1334, 829/2, 820/2, 816/2, 8I3/2, 8102, 807/2, 804/2, 801/2, 830/4, 798/2, 1078/3, 1078/5,
1075/1,795/I,793/I,79I/I,789/1,787/1,785/l,783/1,78l/1,779/1, 1051/l, l048/l, l045/I,
773/I. 770/1, 767fi, 7a4n, 764/1, 761/1, 759/I, 757/l, 75S/I, 753/1, 75I/I, 749/1; 747/1, 745/1,
743/1, 711/6, 74I/4, 739/3, 999/1, 996/3, 993/1, 990/1, 987/I, 985/1, 983/1, 729/1, 729/2, 704/2,
728,966/I, 980/I,976/I, 972/I,967/3,965/1,965/2,966n,964, 901/3,898/4, 898/5, 898/6, 898/7,
898/9,903/2,899/2, 900/2, 71I/1, 709/I,830/9, 568, 566,563, 2s3, 200, 21I, 209, 20I, 203, 170,
l74, 172, I73 obręb Kuźttica Grodxiska; działka nr ewid.: 2 obręb Dqbrowa; d7ialki nr ewid.:
100,99, 2, 3,4, 5, 7, 169, 171, I73, I75, 177, 179, 18I, 229,74, 500, 77, 324, 327/2, 327/1, 82, 86,
84, 88 obręb Oblasy; działki nr ewid: 220,214,212,209, 187/1, 185, I83, 179, I78, 397, 266,
396,265,26l,260,259,258, 127, 120 ohręb Wólka; dxiałki nr ewid 283,203,667,677/I,87/3,
87/4 obręb Zalęże.
IV Kategorie obieklu §VI
V.Imię i nazwisko autora projektu oraz jego specjalnośó, zakres i nrjego uprawnień
Informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorądu zawodowego
mgr inż Joanna Bus - Plula - uprav)nienia w specjalności inslalaq,jnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeń
cieplnych, wenalacljnlch, gazowych, wodociqgołłych i kanalizacyjnych
nr uprawnień GP.IV.7342/3/92 przynależność do ŁOIIB pod nr ŁOD/IS/L166/02
z zachowaniem następująrych warunków zgodnie z treścią ań.36 otaz ań. 42 ust.2 i3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane:
1.'Szczególne waruŃi zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
obiekt wvznaczvć geodez}linie. realizacja zgodnie z projektem . zasadami wied4v technicznej.
warunkami BHP i warunkami oodan\:mi w azgodnieniach stosournlch organów

3+Teffiififf€zbiefk+
a) istsłiej,ąeyeh ebiektórv budewlarryeh nie przewidziarrye} e dełszego ułttęevlarria

@
4.2Szozegółowe wynagaria doĘcące nadzoru na budowie
- prowadzenie prac 7iemnych po uęodnieniu z wojewódzkim konsetwatorem 7abytków ( dołcąy
terenu Kuźnica Grodziska - dz o nr ewid 201, 203,209,2II,900/2, 899/2, 89M9; Oblasy - dz nr
ewid- I00 i 2)



orzed zamierzonym terminem orzvsĘlienia do uhtkowania. o zakończeniu budowv/robót
budowlanych
7.'Kierownik budowy ( robót )jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz
umieśció na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną
oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art.28 ust. 2 ustawy - Prawo Budowlane,
obej muje nieruchomości :

l) obsaar prawa dysponowania nieruchomościq na cele budowlane
uzasadnienie

Powyzsze jest zgodne z ustawą Prawo Budowlane ( Dz.U . z2o|3r, poz. 'l409 - tekst jednolity) oraz
mpzp dla miejscowości Załężk, Kumica Grodziską WólĘ Oblasy w gminie Koniecpol zatwierdzonego Uchwałą
Nr l87IXXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu zdnia4 sierpnia 2005r, opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Wojewódnwa Sląskiego nr |2l poz.3034 z dnia 30.09.2005r. i mpzp dla miejscowości Dąbrowa
zatwierdzonego Uchwałą Nr l88D(XVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005r.
opublikowanej w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr |2| poz.3035 z dni; 30.09.2005r. or^z
decyzją nr l/201 l z dnia 03.03.20l lr. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

Zgodnie z art. 49 i aft. 61 k.p.a. strony postępowania administracyjnego zostały powiadomione o
tocącym się postępowaniu stosownym obwieszczeniem z dnia 10.01.20l4r,

W trakcie postępowania od osób będących stronami poĘpowania nie wpłynęły żadne wnioski bądź
z-a:slrzeźĘnia.
W związku z tym postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląkiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 'l4 dni od dnia doręczenia.

- pĄekt budowlany
otrzymują:

l. Wnioskodawca - Pełnomocnik P. Joanna Pluta działająca z pełnomocnictwa Burmistrza
ż. Urąd Miasta i Gminy w Koniecpolu: tablica ogłoszeń
3. Mieszkańcy m-ści: Dąbrową Załężr, Kuźnica Grodziską Oblasy, Wólka - w sposób zwyczajowo

prąljęty za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
4, Starostwo Powiatowe w Częstochowie - tablica ogłoszeń
5. Urąd Miasta i Gminy w Koniecpolu
6. B.l.P. Starostwa Powiatowego w Częstochowie
:7. P.I.N.B. W Częstochowie
8. A/a (mj)

pouczenie

l .Inweslor zobowiązany jesl zawiadotnić o zamierżonF lemini€ ro4oczęcia fob& bqdowla|ych, rĘ klórc jesł D}magżn€ pozwolenie na budową wlaściły o(8an nadżoru
budowlane8o oraz proj€kla.| §yawując.go nadżór na d z8odnoś.ią redi2acji budot} z pmjekl€m co najmni€j na 7 dni przed ich ro4oczęciem dołąc?ając tĘ plśmie:
-oświadczefiie ki€ro*! ka budowy(fobót),świ€rdzające §porządzeni€ planu b€zpi€cz€ństwa i oc]trfiy zirowia omz pruyjęcie obowiążu łiemwnika budowł(róotarni
budowlanym), a rakż! zaświadczenią o któ.ym mowa w 3n, 12 Bl.? u§ławy _ prawo hdowlanc
-w pru}"adłu ustanowi€nia in§pekiom n dżoru in*€slof§ki.8o , oświadczenie insp.koła nadżoru inw€stońkićao, stwiefdzające pzyjęci. obowiązeu Fhia,ia nadzoru
inwestoEkiąo nad danymi robolami btdo*lanyni, a tałże złświadczeflie o hórFl tl|ow! ł ad.l2 u§t, 7 unały pllwo budowlane
-informację uwierającą dan€ zami€szczone w o8łoszeni!, o którym mowa w an42 ust,2 Ń_ 2 u§tawy prawo b§dorłIancgo
2.|nw€śor t oż€ prłsląpić do ułllow a obieklu budowlane8o pfzed qeongnidn wsł§tkidl roból budowlanych
po wafunki€m uąskani€ pozwolenia na uźlkowanie *ydane prz€z właściwy or8an n dzoru bMowlanc8o
3.w przypa&u gdy w niniejszej decyzji nalożono obowiązek uzyskania poz\łolenia na użłtkowanią do ułkowania możIa PrżysIąpić po Uzyskaniu onate§.,ej d€cyzji o
pozwoleoiu na UĄ,lko*"nie
4.w plz}padku gdy w niniej§z€j decrji Die Mlożono obowiążku uąs*ania poNolenig na uz}rkowani€, do uż}tkowania możl9 prżystąpió w l€rninie 2| dniod dnia
doĘozenia do *la.śćiwego or8anu nadzoru budowlan€go żawiadomi€nia o akończ.niu budoły,j.śli oĘan w t}m l€rmini€ nie wnićsi€ sprzeciwu w dtodze d.cyzji
5-Po zrkończefiiu budowy a prż€d przystąpi€nien do użłlkowada obiektu, włałi*a or8ał nadzoru budowlaie8o przeprowadzi obowiąz}ową kontrolę budoły, zgodnie z
an,59a ust wy Pr.ło budowlane
l .lub pozwol.nia oa roóió.kę
2jóli nie zachodą tłynienion€ okolicarc§ tub pofz.b6, skr€ślić
3,ni€polrżón€ skrcślć
4.lza§adni.nie stanowi integralną część d€.}uji, od uzasadni€nia noż,a od§ąpić.i€śli de§yzja u*żgJdnia *niosck w caloś.i


