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Na podstawie art.' 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z đnia 7 lipca 1994 r. - Pľawo bu-
dowlane (Dz. U. z2019 Í., poz' 1186 - j.t. ze zmianami) oTaZ na podstawie arÍ. 104 ustawy z dnia
74 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2018 Í., poz.2096 - j.t. ze
zmianami), po tozpattzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z ďnia 12.08'20I9t.,

zatlłvierdzam projekt budowlany i udzielam pozrvolenĺa na budowę
dla Inwestoľa:

Katowicka Infľastľuktuľa Wodociągowo _ Kanalizacyjna Sp. z oo.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6

obejmującego:
budowę odcinka kana|izacji sanitaľnej na teľenie đziałęk: nr 4, 5, 6lI, 613, 614 i 7lI k.m. 4; nr: 10,
12lI,I2l2 i2512 k.m. 10; obľęb Dz.Ligota w ľejonie ulicy Bľygadzistów Bocznej w Katowicach.

Jednostki powieľzchniowe dla celów ewidencji:

jednostka ewidencyjna: miasto Katowice

obręb ewidencyjny: Dz. Ligota

dziaŁkiewidencyjnent 4,5,61L,613,614i711kaĺtamapy4;nľ: i0, LzlI,I2l2izslŻkartamapy,

Pľojektant:

mgr inŻ. Maciej Gaweł posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakĺesię
sieci, instalacji i urządzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wođociągo!\Ych i kana|izacyj-
nych, o numerze ewidencyjnym SLIí6213/PWBS/16, wpisany na listę członków izby samorząďu
zawodowego pod numeręm SLIíIS/98381 17 ;

z zachow aniem następuj ących warunków:

1) ľoboty budowlane naleŻy prowađzić, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
spełniając wszystkie wymagania okĺeślone w dokonanych uzgodnieniach, uzyskanych opi-
niach i ďecyzjach' zgodnie z obowĺązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy tech_
niczĺej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia'

2) do ľobót budowlanych moŹna ptzystąpíć, na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę
art.28 ustawy Pľawo budowlane,

3) pozwolenie na budowę wygasa' jeŻe|i budowa nie zostanie .rozpoczęta przed upływem
ttzech lat ođ dnia, w któľym ďecyzja stała się ostateczna lub budowa zostanie przeTwana
na czas đłvŻszy níŻtrzy lata- aÍt.3] ust. 1 ustawy Prawo budowlane'

4} zobowiązuję do stosowania niezbędnych środków technicznych i oľganizacyjnych w celu
vtrzymanía đrőg đojazdowych i wyjazdowych z terenőw inwestycyjnych w czystości oraz
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ograniczającvch emisje pyłu w tľakcie transportu materiałów budowlanych i pľowadzenia
prac budowlanych,

wynikającychzart.36ust. 1pkt 1 _4oľazart.42 ust.2 i 3 ustawy zđnia7lípca1994r. -Prawo
budowlane.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik Inwestora wystąpił do organu administľacji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem
o pozwolenie na budowę dla pľzedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
Do wniosku o pozwolenie nabudowę dołączył đokumenty okľeślone w art.33 ust. 2pktI,2,3
ustawy Prawo budowlane.

Pismem z đnia 19.08.2019ľ. zawiadomiono stľony o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Inwestycja jest zgodna z đecyzją nr LoDCP -0aI020I9 z dnia 3I.0I.2a19r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycj i celu public znego ( B -11.67 33. 1 5 3. 20 1 8. EF ).
inwestycja została uzgodniona pľotokołem z narady koordynacyjnej Nr 5 z dnia 08.03.2019r. znak
G-VII.6630.I.68.2019przeprowadzonej wtrybie art.28b-ťustawy zdnia17.05.1989 r. Pľawo geo-
dezyjne i kaľtogľaficzne (Dz. U. z20I7 r., poz. 2I0I - i.t. ze zmianam1).

Stosownie do wymogu art. 10 $ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że ođstą-
piono od zawiadomienia stron o zakonczęniu postępowania, poniewťz stronami postępowania są
Inwestor i właściciele nieruchomości, ktőrzy wyrazili zgodą na inwestycję i byli czynnymi uczest_
nikami postępowania.

od decyzji pľzysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośređnictwem organu' któľy wydał
niniejszą ďecyĄę, w terminię 14 dni od dnia jej doręczenia'
Stľonom pľzysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z đniem doľęczenia oľganowi administĺa-
cji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania ptzez ostatnią ze stľon
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Decyzja podlega wykonaniu pľzed upły-
wem terminu do wniesięnia odwołania, jeŻelijest zgodna z Żąđaniem wszystkich stron lub jeŻeli
wszystkie strony ztzel<ły się pľawa do wniesienia odwołania.

ADNOTACJA DoTYC Z ĄC A OPŁATY SKARB OWEJ

Pobľano opłatę skarbową w kwocie I52 zł, na podstawie ustawy z dnia 1 6 listopad a 2006 r. o opła-
cie skarbo-ry.9j-.(Dz.U. z20L8 T',poz. 1044 zę zmianaml).
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ZaŁącznik:

1. projekt budowlany
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Pan Maciej Gaweł
ARKADA Maciej Gaweł
ul. KoŚcierzynska32
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5I-416 Wľocław
pełnomocnik:
Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-
Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
Pani Krystyna Gľuszka
Pani Agata Matolicz
Pan Robert Matolicz
Pani Kinga Zuch
Pan Marcin Tłustochowicz
Śląsko-Dąbľowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o
ul. GliwickaZ}4
40-860 Katowice

8. Miejski Zaruąd" Ulic i Mostów
ul. J. Kantorőwny 2a
40-381 Katowice

9. Utząđ Miasta Katowice
'Wyđział Gospodaĺki Mieniem - ým

I0.B - ala
Dane ađľesowe stron postępowania (osób ťĺzycznych) zostaŁy zamieszczone w tozđzielniku do de-
cyzji znajďującym się w aktach spľawy.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektoľ Nadzoru Budowlanego
40-003 Katowice, Rynek 13
zaŁącznik: 1 e gz. proj ektu budowianego

2. Urząđ Miasta Katowice
WyđziaŁ Podatków i opłat Lokalnych _ ilm

3. Utząđ Miasta Katowice
'Ydydział Ksztahowania Środowiska _ ým

4" Urząđ Miasta Katowice
Wyđział Geodezji - ým
wtaz z zaŁączn1kiem graťlcztym
- kopią projektu zagospodaĺowania dzlałki

Kopia

1 . WyđziaŁ Buđownictwa i Planowanĺa Pľzestrzennego
Referat Administľacj i Architektoniczno-Buđowlanej _ ďa

2. Wyđział Budownictwa i Planowania Przestrzeĺrnego
Referat Lokalĺzacii obiektów - ďa

3 .'Wy đziaŁ Budownictwa i Planowan ia P rzestrzeĺrÍre go
MSZKiIP i Refeľat Planowania Ptzestrzennego _ w/m
wr aZ Z zaŁączĺikiem gľ aťĺcznym

Nľ RKP 188089/19
Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Pouczenie:

1. Inwestor zobowíązanv jest do zarejestľowania dziennika budowy w Wydziale Budownictwa
i P lanowan ia P rzestr zenne go Urzędu Mi asta Kato wi ce.
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2. Inwestor jest obowiąZany zawiadomić, o zamietzonym terminie rczpoczęcia ľobót budowla_
nych właŚciwy organ nađzoru budowlanego oraz pľojektanta sprawującego nadzór
nad zgodnościąreaIizacji budowy z projektem, đoŁączając na piśmie:
1) oświadczenie kieľownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpleczen-

stwa i ochĺony zđrowia oraz przyjęcie obowiązku kieľowania buđową (robotami budow_
lanymi)' a takŻe zaświadczenie' o któľym mowa w aľt. 12 ust. 7 ustawy z đnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoľu inwestorskiego - oświadczenie inspektoľa nadzoru
inwestoľskiego stwierđzająee ptzyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a takŻe zaśwĺadczenie, o którym mowa w ałt. 12
ust. 7 ustawy z đnia7 lipca 1994 r. - Pľawo budowlane;

3) infoľmację zawierającą dane zamieszczone W ogłoszeniu, o któľym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy z đnia7 lipca 1994 r' - Pľawo budowlane (zob. aft" 41 ust' 4 ustaw1'
z đnia 7 lipca 1994 r. - Prawo buđowlane).

3. Do uzýkowania obiektu buđowlanego, na budowę którego ĺiymagane jest pozwolenie
na budowę, moŻna przystąpić, po zawiadomieniu właściwego oľganu nađzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 đni od dnia doľęczenia zawiadomię-
nia' nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art.54 ustawy z đnia 7 lipca 1994 r. - Pľa_
wo budowlane). Przed przysÍąpleniem do uŻytkowania obiektu budowlanego inwestor jest
obowiązany uzyskać, decyĄę o pozwoleniu na użýkowanie, jeżeli na budowę obiektu bu-
dowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: Y IX_
XVI' XVII (z wyjątkiemwarsztatów ľzemieŚIniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samo-
chodowych ĺ garaŻy do pięciu stanowisk wŁącznie), XVru (z wyjątkiem obiektów Ínagazy-
nowych: buđynki składowe, chłodnię, hangary i wiaty, a takżę buđynków kolejowych: na-
stawnie, podstacje tĺakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straŹnice przejazđowe i myj-
nie taboľu kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i paľkin_
gów)' XXIV (zwyjątkiem stawów ľybnych), XXVII (z wyjątkiem jazőw, wałów pľzeciwpo-
wodziowych, opasek i ostľóg brzegowych oruz rowów melioracyjnych)' XXVII-XXX
(zob. art.55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dniaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

4. Inwestor moŻe przystąpii, do uzýkowania obiektu przed' wykonaniem wszystkich ľobót bu-
dowlanych pod warunkiem uzyskania đecyzjí o pozwoleniu na użýkowanie wydanej ptzęZ
właściwy oľgan nadzoĺll budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z đnia7 Iipca t994 r.

- Pľawo budowlane).
5. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczęniu budowy moŻe wystąpić z wnio-

skiem o wyđanie ďecyzji o pozwoleniu na uzýkowanie (zab. art.55 ust. 2 ustawy z dnia7
Iipca,1994 r. - Prawo budowlane).

6. Przed' wyđaniem ďecyzji w spľawie pozwolenia na uŻýkowanie obiektu buđowianego wźa-
ściwy organ nađzoru budowlanego przepľowađzi obowiązkową kontľolę budowy zgođnie
z art. 59a ustawy z dnia7 Iipca 1994 r. _ Prawo budowlane (zob. aft.59 ust. 1 ustąwy z đnla
7 lipca 1994 t. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenĺanauŻýkowanie sta-
nowi wezwanie właściwego organu do pľzeprowaďzenia obowiązkowej kontroli budowy
(zob' art.57 ust. 6 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. _ Prawo buđowlanę).

7. Istotne odstąpienie od, zatwierdzonego pľoiektu lub innych waľunków pozwolenia na budo-
wę ięst đopuszczalne iedynie po uzyskaniu đecyzii o zmianie pozwolenia na buđowę; nie-
istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu jest dopuszczalnę w przypađkach okĺeślo-
nych w art.36a ust. 5 ustawy Pľawo budowlane.
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