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AB 6740 983 2018
Gostyń, 4 stycznia 2019r

DECYZJA Nr 712019

Na podstawie art. 28, art.33 ust. 1, ar1. 34 ust. 4i arL.36 ustawy zdniaT lipca 1994 r. - Prawo

budowlane ( t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1202 ze zm.) oraz na podstawie art. '104 ustawy z dnia

14czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j' Dz. U. z2017r' poz. 1257 ze

zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę1) z dnia 05 grudnia 2018 r.

zatwierdzam projekt budowlany2) i udzielam pozwolenia na budowę1)

. dla:

Gminy Poniec, ul. Rynek 24,64 - 125 Poniec

obejmującego:

budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
w rejonie strefy inwestycyjnej Poniec

v na terenie połozonym w m' Poniec, oznaczonym W ewidencji gruntów jako działki nr 866i2 i 86512
w obrębie ewid' 0014 Wydawy, jedn. ewid. 300407_5 Poniec obszar wiejski, działki nr 537,

119011,49112 i 534 w obrębie ewid. 0001 Poniec , jedn. ewid' 300407_4 Poniec miasto,
działki nr 516, 499, 498 w obrębie ewid. 0006 Janiszewo,

jedn. ewid. 300407_5 Poniec obszar wiejski,

autor projektu.

Lech Przybylak - uprawnienia 408l82lLo do projektowania w ograniczonym zakresie w
specjalności instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, wpisany
na listę członków Wielkopolskiej okręgowej lzby lnzynierów Budownictwa pod nr ewid.
wKP/ts/4101101,

z zachowaniem następujących warunków:
'1' Szczególne waru nki zabezpleczenia teienu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

0) roboty naleŻy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

przepisami BHP, zasadami wiedzy technicznej, a teren objęty robotami naleŻy

zab ezpieczy c pr zed d ostę pem oS ob n i epowoła n yc h .

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych: - nie dotyczy;

3. Terminy rozbiorki:

1) istniejących obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania _

nie dotyczy; '|
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2)tymczasowych obiektow budowlanych - nie dotyczy;

4. Szczegołowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

1) inwestor jest zobowiązany do powołania kierownika budowy

2) inwestor nie jest zobowiązany uzyskać pozwolenia na uzytkowanie obiektu

budowlanego

3) inwestor jest zobowiązany uzyskac pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego

- nie dotyczy;

wynikającychzart.36 ust. 1 pkt 1-4 orazart.42 ust. 1,2i3 ustawy zdnia7lipca1994r.

- Prawo budowlane3).

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 5 grudnia 2018 r. do tut' Starostwa wystąpiła Gmina Poniec reprezentowana
przez Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji

sanitarnej oraz sieciwodociągowej w rejonie strefy inwestycyjnej Poniec, na terenie połozonym w

m. Poniec, oznaczonym w ewidencji gruntow jako działki nr 866/2 i865l2w obrębie ewid' 0014

Wydawy, jedn. ewid' 300407-5 Poniec obszar wiejski, działki nr 537, 119011, 49112 i 534 w

obrębie ewid' 0001 Poniec, jedn. ewid. 300407_4 Poniec miasto, działki nr 516, 499, 498 w

obrębie ewid. 0006 Janiszewo, jedn. ewid. 300407-5 Poniec obszar wiejski.

Pismem zdnia 11grudnia 2a18r. zgodnie zarI'.61 $4 k p.a zawiadomiono strony owszczęciu
postępowan ia adm i n istracyj neg o w przed m iotowej sprawie'

Na podstawie ań. 35 ust.3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. _ Prawo budowlane (t.j. Dz. |J. z2a1Br',
poz. 1202 ze zm.) w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej zdnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. 22012r., poz.462ze zmianami) w sprawie

szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego postanowieniem z dnia 12 grudnia 2O18r '

nałozono na inwestora obowiązek uzupełnienia projektu budowlanego, skorygowania wniosku o

pozwolenie na budowę izłoŻenia prawidłowego oświadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane właścicieła działki nr 86612 w obrębie

Wydawy.

Po uzupełnieniu, ktorego dokonano 17 grudnia 2}18r.wniosek o pozwolenie na budowę jest

zgodny z Wymaganiami rozporządzenia Ministra lnfrastruktury i Rozwoju z

dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na

budowę, oraz zgłoszer{ia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( Dz.lJ. z
2015r. poz. 1146 z pożn. zm. ) oraz spełnione zostały wymagania okreslone w art'33 ust. 2, pkt 1 

'

|Łll;,łt "'
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2, 3 ustawy zdnia7lipca1994r. - Prawo budowlane, (Dz.U. 22018r. poz. 1202zezm.).

lnwestor załączył do wniosku o pozwolenie na budowę :

- człery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami

i innymi dokumentamiwymaganymi przepisami szczegolnymi orazzaświadczeniem,

o ktorym mowa w art.12 ust.7 prawa budowlanego, aktualnym na dzień opracowania projektu;

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoŚcią na cele budowlane

- decyzję ( sprawa GP.6733'5.201B.) o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez

Burmistrza Ponieca dnia 02.05.2018r.

- decyzję wydaną przezZarząd Powiatu w Gostyniu dnia 05.11'2O18r.

(sprawa KD.DR.673 .3o.2O18) wyraŻającą zgodę na lokalizację sieci wodociągowej

Do projektu budowlanego załączono '.

- protokoł Starosty Gostyńskiego nr 14012018 z dnia 18.04.2018r' (znak GN.EPSUT' 6630.

140.2018) narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sie"Ći

uzbrojenia terenu

- warunki podłączenia projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia

25.06.2018r' wydane przez Gminny Zakład Wodociągow i Kanalizacji w Poniecu z/s

w Drzewcach

- uzgodnienie zWUOZ w Poznaniu Delegatura w Lesznie z dnia 19.06,2018r.(znak Le-WA.

5183'2710'2.2018 z zasŁrzeŻeniem, ze podczas prac ziemnych powinny byc prowadzone

badania archeologiczne, na ktore nalezy uzyskaĆ pozwolenie konserwatora zabytkow

Zawiadomieniem zdnia 18.12.2018r. poinformowano strony zgodnie zań. 10 $ 1 k p.a. o

mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodow, materiałow i zgłaszanych

Żądań. W ustawowym terminie nie wniesiono zadnych uwag i zastrzeŻen'

Roboty budowlane nie mogą stanowió zagroŻenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. lnwestor

zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych powstałych szkod na działkach sąsiednich'

lnwestor wypełnił wymagania uregulowane w art.32 ust.4 ustawy Prawo budowlane, a projekt

budowlany spełnia wymogi ań. 35 ust.1 tejzb ustawy. Lokalizacja inwestycjijestzgodna z

decyĄą ( sprawa GP.6733.5.2018.) o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez

Burmistrza Ponieca dnia 02'05.2o18r' orazMPZP - uchwałą Nr Xl70l2011 z dnia 8 września

2011r. i MPZP _ uchwałą Nr XXlll/15012004 z dnia 3 grudnia 2004r' Rady Miejskiej w Poniecu

opieczętowany projekt budowlany stanowi integralną częśc niniejszej decyzji.

Biorąc powyzsze pod uwagę orze;zonojak w sentencji decyzji'

od niniejszej decyĄ)przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni Iicząc od dnia jej doręczenia

[rorvr.ll *
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moze zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej' ktory wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna'

ADNOTACJA DOTYCZĄCA oPŁATY SKARBoWEJ.
Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ań. 7 pkt 3 Ustawy o opłacie skar_bowej z dnia 16 11'2006r (Ij Dz. U z

2018r po2 1044zezm.)

ł/ł t,/ łł ł!ł

i/lii
,tlł(l

lnformacja o nrnie.lszej decy4i oraz o mozliwosci zapoznania
uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony Środowiska i opinią
do publicznej wiadomoŚci zgodnie z ań 95 ust' 3 ustawy z dnia
informacjt o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa
oddziaływania na Środowlsko (t j Dz' U z2017 r poz 14a5zezm

się z dokumentac.1ą Sprawy, w tym .

inspektora sanitarnego, podlega podaniu
3 pażdziernika 2008 r- o udostępnianiu

w ochronie Środowiska oraz o ocenach
)o)

lnformac1a o niniejszej decyz.1i i o mozliwoŚciach zapoznania się z jej trescią oraz z dokumentacją Sprawy
podlega podaniu do publiczne1 wiadomoŚci zgodnie z art.. 72 ust' 6 ustawy z dnia 3 paŻdziernika 2008 r o
udostępnianiu lnformacjl o Środowisku i 1ego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływanla na srodowisko'''

Pouczenie
1. lnwestor jest obowiązany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych właściwy

organ nadzoru budowlanego oraz pro1ektanta Sprawu]ącego nadzor nad zgodnośclą realizacji budowy z
projektem, dołączając na piŚmie'
1) oswiadczenie klerownika budowy (robot) stwierdza1ące sporządzenie planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa W art. 12 ust 7 ustawy z dnla 7 llpca 1994 r - Prawo budowłane;

2) W przypadku ustanowienia nadzoru , inwestorskiego - oŚwiadczenie inspektora nadzorL
inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaŚwiadczenie, o ktorym mowa W art. 12 ust. 7 ustawy zdnia 7lipca
1994 r. - Prawo budowlane;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o ktorym mowa w arl. 42 ust. 2 pkt 2
ustawyzdniaTlipca1994r. -Prawobudowlane(zob. art 41 ust 4ustawy zdniaTlipcalgg4r -
Prawo budowlane)

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktorego budowę Wymagane 1est pozwolenie na budowę,
mozna przystąpic po zawiadomieniu własciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy'
jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze
decy4l (zob art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do
uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskac decyzję o pozwoleniu na
uzytkowanie' jezeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on
zaliczony do kategorli: V, lX-XVI, XVll (z wy1ątkiem warsztatow rzemieslniczych, stac1i obsługi pojazdow,
myjni samochodowych i garaŻy do pięciu stanowisk włącznie), XVlll (z wyjątkiem obiektow
magazynowych' budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a takŻe budynkow kolejowych. nastawnie,

ftr:l.rr. li
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5.

podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolelowego),
XX, XXll (z wyjątkiem placow składowych, posto.1owych i parkingow), XX|V (z wy1ątkiem stawow
rybnych), XXV|l (z wyjątkiem )azow, wałow przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz
rowow melioracyjnych), XXVlll-XXX (zob. art 55 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane).
lnwestor moze przystąpic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez właŚciwy
organ nadzoru budowlanego (zob art 55 ust. 1 pkt 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane)
lnwestor zamiast dokonania zawiadomienla o zakończeniu budowy moze wystąpic z wnioskiem o
wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob art. 55 ust.2 ustawy zdnia T lipca 1gg4 r. - prawo
budowlane).
Przed wydaniem decyz1i w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego właŚciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art 59a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r - Prawo budowlane (zob art. 59 ust '1 ustawy z dniaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie właŚciwego organu do
przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art 57 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane)

" Nalezy Wpisac,'budowę'' lub ,,rozbiórkę"
'' Nalezy WpiSac ''budowlany" lub ,,rozbiÓrki"
'' Nalezy wskazaÓ podstawę prawną nałożenia warunkóW np ań 36 ust 1 pkt 14, aft 42 ust 2 j3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r _ Prawo budowlane

alboań' 93 Ust' 2 i 3 Ustawyzdnia 3 pazdziernlka 2008 r o udostępnianiu informac]i ośrodowisku ijegoochronie' udZiale społeczeństwaWochronle
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (1 ] I)1 t] z l0I6 r poz 353 ze zll )o' Dotyczy decyz]l wydanych W toku postępowania. W ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko-' Dolyczy przedSięwzięc mogących znacząco oddzlaływac na środowisko

alrzvmuią za oowooe .

1. Gmina Poniec, ul. Rvnek 24, 64-125 Poniec
2. Skarb Państwa _ Starosta Gostyński, ul. Wrocławska
3' Powiat Gostyński _Zarząd Powiatu Gostyńskiego, ul
4. a-a

Do wiadomosci:
1. PINB w Gostyniu
2' Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24,64
3. WUOZ w Poznaniu Delegatura w Lesznie,

256' 63-800 Gostyń
Wrocławsk a 256, 63-800 Gostyń

- 125 Poniec
Plac Kom'eńskiego 6, 64-100 Leszno

Sprawę prowadzi

f)tllll, ł! '
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