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WOJEWODA ŚLĄSKI

DECYZJA Nr~.!15

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. l, art. 34 ust. 4 i art. 36, w związku z art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późno zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz .u. z 2013 r. poz. 267
z późno zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z 02.03.2015 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla
inwestora: Gmina Kroczyce, 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, reprezentowanego przez
pełnomocnika Marię Nowak,

dla
zamierzenia budowlanego:

"Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesie do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach
(zakres: kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości Kroczyce, Lgotka i Podlesie),
w zakresie:

• drogi wojewódzkiej DW-792: m. Kroczyce, ul. 22 Lipca - działki ewidencyjne: 2161, 2131,
obręb Kroczyce Okupne, m. Podlesice - działka ewidencyjna 920, obręb Podlesice;

• drogi krajowej DK-78: m. Kroczyce, ul. Kościuszki - działki ewidencyjne: 2463, 2448/2,
2449/1, 245011, 2451/2, 2452/2, 2453/2, 2454/2, 2455/5, 2456/2, 2459/2, 2460/1, 2461/2, obręb
Kroczyce Okupne, działka ewidencyjna 365, obręb Kroczyce Stare, m. Kroczyce, ul. 1 Maja
- działka ewidencyjna 89, obręb Kroczyce Stare.

Kategoria obiektu - XXVI.

Autor projektu:
• mgr inż. Wojciech Norberciak - upr. bud. nr SLK/1372/POWS/06 do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa pod numerem SLK/IS/4603/07;

sprawdzający:
• mgr lUZ. Jacek Płoszaj - upr. bud. nr SLK/4547/POOSI12 do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa pod numerem SLK/ISI1431/02;;

z zachowaniem następujących 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:
- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, spełniając
wszystkie wymagania określone w dokonanych uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach, zgodnie



z obowiązującymi przepisami, normarni i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający
bezpieczeństwo ludzi i mienia;
- do robót budowlanych można przystąpić na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
(art. 28 ustawy Prawo budowlane);
- obiekty budowlane objęte niniejszym pozwoleniem podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie,
a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 43 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane );
- obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich
zakryciem (art. 43 ust. 3 ustawy Prawo budowlane);
- dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych (art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy.

3. Terminy rozbiórki:

1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: nie
dotyczy,

2) tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: nie dotyczy.

5. Inwestor jest zobowiązany do:
- zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (art. 18 ustawy Prawo budowlane), w szczególności wymagań zawartych
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
- zapewnienia objęcia funkcji kierownika budowy oraz nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (art.42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) oraz wpisaną
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (członkostwo potwierdzone zaświadczeniem
z izby);
- bezzwłocznego zawiadomienia właściwego organu o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski podając, od kiedy nastąpiła zmiana
(art. 44 ustawy Prawo budowlane);
- zawiadomienia właściwego nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością
realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych co najmniej 7 dni
przed ich rozpoczęcie (art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane);
- zawiadomienia właściwego nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, przed zamierzonym
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego; do użytkowania obiektu można przystąpić, jeżeli
organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji
(art.54 ustawy Prawo budowlane);
- uwzględnienia na obszarze prowadzonych robót zasad i przepisów, dotyczących ochrony środowiska
(art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 24 października
2013 r. poz. 1232 z późno zm.);
- wystąpienia o wydanie dziennika budowy do Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach.

6. Kierownik budowy jest zobowiązany do:
- prowadzenia dokumentacji budowy (art. 22 ustawy Prawo budowlane);
- umieszczenia na budowie w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
(art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 z zastrzeżeniem art. 42 ust. 3a ustawy Prawo budowlane);
- sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,
(art. 21a ust. l z zastrzeżeniem art. 21a ust. 1a ustawy Prawo budowlane);

- przechowywania przez okres wykonywania robót budowlanych dokumentów stanowiących podstawę
wykonywania robót budowlanych, a także oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym (art. 46 ustawy Prawo budowlane).
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Pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia,
w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa zóstanie przerwana na czas dłuższy niż trzy lata (art. 37
ust. l ustawy Prawo budowlane).

Uzasadnienie

W dniu 2 marca 2015 r. do Wojewody Śląskiego wpłynął wniosek inwestora, reprezentowanego przez
pełnomocnika Marię Nowak o pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Do wniosku o pozwolenie na budowę oprócz projektu budowlanego dołączono dokumenty wymagane
przepisem art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, w tym: oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję (ujętą w projekcie budowlanym)
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z dnia 2l.10.2014 r. znak:
UG-III.6220.00006.2014, UG-III.KW-00840/14, Wójta Gminy Kroczyce, stwierdzającą, brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 3O marca 2015 r. pełnomocnik inwestora dostarczył, skorygowany w odniesieniu do
rubryki "adres zamierzenia inwestycyjnego", wniosek o pozwolenie na budowę, zawierający uporządkowane
dane dotyczące działek ewidencyjnych (uporządkowanie numeracji i obrębów).

Działając w trybie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania, pismem z 2 kwietnia 2015 r., powiadomiono
strony o wszczęciu postępowania w rozpatrywanej sprawie. Strony postępowania nie wniosły zastrzeżeń
do przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem pozwolenia na budowę, sprawdzono
zgodność planowanego zamierzenia budowlanego z ustaleniami:

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kroczyce I w gminie
Kroczyce, zatwierdzonego uchwałą nr 78/002007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 czerwca 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 121 z dnia 24 lipca 2007 r. poz. 2431),

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Podlesice w gminie
Kroczyce, zatwierdzonego uchwałą nr 44N/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.
Urz. Woj. Śląskiego nr 87 z dnia 18 maja 2007 r. poz. 1748),

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kroczyce II w gminie
Kroczyce, zatwierdzonego uchwałą nr 70NIV2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 kwietnia
2007 r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 96 z dnia 31 maja 2007 r. poz. 1943),

• decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad Oddział w Katowicach nr 147/U/14
z dnia 29.09.2014 r. - znak: GDDKiA-OIKA-Z3/jp/435/379/14/2177, wydanej w trybie ustawy o
drogach publicznych, zezwalającej na lokalizację przedmiotowego zamierzenia, oraz postanowienia
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad Oddział w Katowicach nr 2/15 z dnia
08.01.2015 r. - znak: O/KA.Z-3.4341.21.20l5.l.jp3177,

• decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr WDU/A WID/5425/L-337/13330/14 z dnia
22.09.2014 r. - znak: GKN.6730AO.2014, wydanej w trybie ustawy o drogach publicznych,
zezwalającej na lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia,

oraz wydanymi w tym zakresie uzgodnieniami. Ponadto, oceniono zgodność projektu zagospodarowania
terenu z przepisami techniczno-budowlanymi, kompletność projektu budowlanego, posiadanie wymaganych
opinii, a także sporządzenie i sprawdzenie projektu budowlanego przez osoby posiadające wymagane
uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania i sprawdzenia projektu,
zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków izby samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa.

Wobec spełnienia wymogów określonych wart. 32 ust. 4 i art. 35 ust. l ustawy Prawo budowlane
postanawiam jak w sentencji decyzji.
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Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest
wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór
nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem dołączając na piśmie:

oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym
mowa wart. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

informację zawierajacą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa wart. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego
3. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można
przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia
o zakończeniu budowy, o ile organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji
4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

Załączniki:
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest projekt budowlany opieczętowany i opatrzony numerem decyzji.
Załącznik ten otrzymuje inwestor (2 egz.), Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (1 egz.).
Egzemplarz archiwalny dokumentacji (1 egz.) będzie przechowywny w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Maria Nowak, Lgotka 23,42-425 Kroczyce, + 2 egz. PB 12 x zał. I
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach

40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24
4. ala +1 egz. PB 11 x zał. /

Decyzję ostateczną otrzymuje:

5. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
40-015 Katowice, ul. Francuska 8 + l egz. PB 11 x zał. I .

Do wiadomości:
6. Wójt Gminy Kroczyce, 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29

Opłata skarbowa:
Wolne od opłaty skarbowej - na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 - z późno zm.).


