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DEGYZJA NR ę05/19

Gliwjce, dnia 
0 6 slE, 20CI

Na podstawie ań, 28, ań, 33 ust. 1, ań, 34 ust, 4 i ań. 36 Ustawy z dnia 7 |ipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j, Dz.U. 2019 poz, 1186) oraz na podstawie ań, 104 ustawy zdnia14 czeMca 1960 r, -
Kodeks postępowania administracyjnego (t,j. Dz.U.2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami) po
rozpatrzeniu Wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 10-05-2019r,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla:

Gminy Sośnicowice
44-153 Sośnicowice

ul. Rynek nr't9

reprezentowan ej przez
Pana Mieczysława Sokołowskiego

45-819 Opole
ul. Domańskiego 43

obejmujące:

budowę kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonej w Sierakowicach
przy ul. Ceramicznej na działkach nł 3l'l12, 15',l , 'l52, 194/106, 5581144, 55Sl144,

5601 1 44, 5631 1 44, 564/1 49, 565/1 49, 566/1 49, 568/,1 49

autor projektu: mgr inż, Teresa sokołowska uprawnienia budowlane projektanta W specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej W zakresie sieci sanitarnych- Nr upr. 138/76lop; Numer ewidencyjny
przynależności do Właściwej izby samorządu Zawodowego: oPL?ls/0904/01

sprawdzający: mgr inż, 1,4ieczysław sokołowski uprawnienia budowlane projektanta W §pecjalności
instalacyjno-inżynieryjnej- Nr upr, 339/76/0p; Numer ewidencyjny przynależności do Właściwej
izby samorządu zawodowego: oPL/ls/0903/01

z zachowaniem następujących WarUnkóW:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budow|anych:

- budowa Winna byó Wykonywana zgodnie z wyżej zaŃiedzonym projektem budowlanym,
obowiązu,iącymi przepisami W tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, oraz
zasadami Wiedzy technicznej W sposób nie zagrażąącY bezpieczeństwu ludzi i mienia przy
zastosowaniu wyrobóW budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania W budoWnictwie,

- pożWo|enie na budowę nie narusza praw osób tżecich,

2, Szczegółowe Wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

- roboty budowlane należy wykonywaó pod nadzorem osoby uprawnionej oraz pod nadzorem
Właścicieli istniejącej infrastruktu ry technicznej,

- roboty budowlane prowadzic pod nadzorem archeologicznym,

Wynikających z art.36 ust, l pkt 1- 4 oraz arl.42 Ust.2 i3 ustawy zdnia 7lipca 1994 r. - Prawo
budowlane 3)
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UzAsADNlENlE

lnwestor, Gmina sośnicowice, 44-153 sośnicowice ul. Rynek n|l9, w dniU 10-05-2019r.
Wystąpił z Wnioskiem o pozwo|enie na budowę kanaljzacji sanitarnej do nieruchomości położonej
W Sierakowicach prży ul. ceramicznej na dziatkach m 3l112, 151, 152, 1941106, 5581144, 559l'l44,
5601144, 5631144, 5641149, 5651149, 5661149, 568/149.

lnwestor postanowieniem z dnia 22.05.2019r. został Wezwany do uzupełnienia dokumentacji,
Na wniosek lnwestora, postanowieniem z dnia 11-06-2019r., postępowanie zostalo

zawieszone do czasu uzupełnienia dokumentacji projektowej.
W dniu 16.07,2019r. lnwestor uzupełnił dokumentację projektową oraz złożył Wniosek

o podjęcie postępowania.
Wnioskodawca żłożyl ośWiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane oraz przedstawił kompletną dokumentację wykonaną przez osobę posiada.,ącą
stosowne uprawnienia,

Wobec tego, że inwestyc.ia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Sośnicowice zatwierdzonym Uchwałą nr XLl|/351i2018 Rady Miejskiej
W Sośnicowicach z dnia 24-07 -2018r, opublikowaną W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z dnia 09-08-2018r. poz. 5055, orz eczono jak W sentencji,

od decyzji przysługUje odwołanie do Wojewody Śląskiego W Katowicach za pośrednictwem
organu, który Wydał niniejszą decyz]ę, W terminie 14 dni od dnia jej doręczenja.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Wolne od opłaty skarbowej zgodnie z ań.7 pkt 3
Dz.U.2018.1044 z późn, zm,).

ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t,j

otrżvmują {stronv oosteDowania):

§ Gmina Sośnicowice
44-153 Sośnicowice
ul. Rynek nr 1gpoprzez Pełnomocnika Pana Mieczysława Sokołowskiego
45-8,19 opole
ul, Domańskiego 43

2, Strony postępowania Wg Wykazu

Do wiadomości:
Użąd N4iejski W sośnicowicach, ul. Rynek nr 19, 44-153 sośnicowice,
ll Urząd Skarbowy
ul, lilłodego Hutnika nr 2, 44-100 Gliwice
PoWiatowy lnspektorat Nadzoru Budowlanego + 1 egzemplarż dokumentacji projektowej
ul, Zygmunta Starego nr 17, 44-100 Gliwice

4, starostwo Powiatowe W Gliwicach WAB

WAB,KW.02174,2019

lnformacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentac]ą sprawy, W tym
z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i oplnią inspektora sanitarnego, podlega
podaniu do publicznej Wiadomości zgodnie z ań.95 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływanja na środowisko (t.j, Dz,U, 2016 poz. 1579 z późn. zm\4),

1.

i Dl;,iła stała się ostaleczna z dnrmłl
Nscżclnił
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lnformacja o niniejszej decyzji i o mozliwoścjach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją
sprawy podlega podaniu do publicznej Wiadomości zgodnie z ań, 72 ust. 6 ustawy z dnia
3 pażdziemika 2008 r, o udostępnian;u informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 5).

Pouczenie:
1. lnweslor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym lerminie rozpoczęcia robót budowlanych Właściwy

organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy
z projektem, dołączając na piśmie:

- oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające spolządzenie planU bezpieczeństwa iochrony
zdrowia oraz Przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaśWiadczenie,
o którym mowa W ań. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

- W plzypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - ośWiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a także zaśWiadczenie, o którym mowa W ań, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r_ -
Prawo budowlanei

- informację zawierającą dane zamieszczone W ogło§zeniu, o którym mowa W ań, 42 ust.2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. ań. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budoWlane).

2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę Wymagane iesl pozwolenie na budowę, można
plzystąpić po zawiadomieniu Właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,.ieżela organ
ten, W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi spzeciwu W drodze decyzji (zob, ań. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Pżed pżystąpieniem do użytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na Użytkowanie, jeżeli na budowę
obiektu budowlanego jest Wymagane pozwolenie na budowę ijest on zaliczony do kategorii: V, lX-XVl, XV|l
(z Wyjątkiem War§ztatóW rzemieślniczych, stacji ob§ługi pojazdóW, myjni samochodowych igaraży do pięciu
stanowisk włącznie), XVlll (z Wyjątkiem obiektóW magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary
iWiaty, a także budynkóW kolejowych; nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, Wagonownie,
strażnice przejazdowe i myjnie taborU ko'e.jowego), XX, XXll (z Wyjątkiem placów składowych, postojowych i

parkingóW), XX|V (z Wyjątkiem stawóW rybnych), XxVll (z Wyjątkiem jazóW, WałóW przeciwpowodziowych,
opasek io§lró9 brzegowych oraz roWóW melioracyjnych), XXVlll-XxX (zob, ań,55 ust, 1pkt 1ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), ,

3. lnwestor może przystąpić do użytkowania obieklu budowlanego przed Wykonaniem Wszystkich robót
budowlanych pod Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Wydanej pzez właściwy organ
nadzoru budowlanego (zob, art. 55 Ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow|ane),

4. lnwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może Wystąpić z Wnioskiem o Wydanie
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob, ari,55 ust, 2 ustawy z dnia 7lipca ,1994 

r. - Prawo budow|ane).

5, Przed Wydaniem decyzji W Sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowIanego Właściwy organ
nadzoru budowlanego pżeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy Zgodnie z ań. 59a ustawy z dnia 7lipca
1994 r, - Prawo budowlane (zob. art. 59 Ust. 1 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie StanoWi WeżWanie Właściwego organu do przeprowadzenia
obowiązkowej kontroli budowy (zob, ań, 57 ust, 6 UStaWy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane),

1) Należy Wpisać "budoWę" lub rozbiórkę",
2) Należy Wpi§ać "budowlany" lub "rozbiórki",
3) Należy Wskazaó podstawę prawną nałożenia warunków, np, ań.36 ust. 1 pkt 14, an.42ust.2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca

1994r.-Prawobudowlanealboań.93ust,2i3ustawyzdnia3paździemika2008r,oudostępnianiuinformacjiośrodowisku
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz- U. 2016.1579 j,l. z dnia 07.10,2016(, z późn. zm\.

a) Dotyczy decyzjiWydanych W toku postępowania, W ramaoh któlego przeprowadzono ponowną ocenę
oddżiaływania na środowisko.

5) Dotyczy przedsięWzlęc mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c/c
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\*o1u..to 55 ,,
starosta Gliwicki
Gliwice, ul, Z. Starego 17

WAB.6740.6.00067.201 9

Gliwice, dnia
,l 

7 §lRZ. 2019

PosTANowlENlE

Na podstawie art, 113 § 1 ustawy z dnia 14 czeMca 1960 Kodeks postępowania
administracyjnego

prostuję z ulz ędu

następujący błąd pisarski w decyzji starosty Gliwickiego z dnia 06-08-2019r.
nr 905/19,

w sprawie budowę kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonej
w Sierakowicach przy ul. Ceramicznej na działkach nr 31112, 151,
152, 1941106, 5581144, 5591144, 5601144, ,5631144, 

5641149,
5651 1 49, 5661 1 49, 568/,1 49

w wierszu: 21 na str. 1 oraz 4 na str 2 decyzji zamiast wyrazów: ,,(,..) na
działkach nr 31112 (...)"

powinno być: ,,(..,) na działkach nr 112 (,,.)"

UzAsADNlENtE

W decyzji starosty Gliwickiego z dnia 06-08-2019r, nr 905/19 udzielającej Gminie
Sośnicowice pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej do nieruchomości połoźonej
W Sierakowicach plzy ul, ceramicznej,
Wobec powyższego orzeczono jak W

l.i!L?€iil|i
Wvn.talUAlchliOiIL|:), BudoWniclwa

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Śląskiego W Katowicach
pośrednictwem starosty Gliwickiego W terminie 7 dni od dnia doręczenia.

9trzymuia:
\l) Gmina Sośnicowice

44-153 sośnicowice
ul, Rynek nr 19
poprzez Pełnomocnika Pana Mieczysława Sokolowskiego
45,819 opole
ul. Domańskiego 43

2, Uęąd Miejski W Sośnicowicach, ul, Rynek nr 19, 44-153 Sośnicowice,
3. Powiatowy lnspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Zygmunta Starego nr 17 44-,l00 Gliwice
4. starostwo Powiatowe W Gliwicach WAB

WAB. KW.02707.2019
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