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DECYZJA Nr 980/2019

Na Podslawie art, 28, art, 33 ust, '1, ań, 34 ust, 4 i art. 36 ustawy z dnia 07 lipca 1994 noku - prawo budowlane(t,j, Dz,U,2016,290) oraz na Podstawie art. 104 ustawy z dnia 14tro".a tg60 rotu. Kodeks postępowaniaadministracyjnąo (t,J. Dz,U.201 6.23)
p0 rozpalrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę zdnia 17 czerwca (Nr Ęestru 7453/1g/KP)

ZATWIERDZAI' PROJEKT BUDOWLANY lUDZlELAttł POłVOLENIA NA BUDowĘ

dla

tiie|skie Pnrdrlę_biorrtrro KomunlkrcyJnc ''świdnica'' !p. z o.o.
58.100 Świdnica. ul. h{ńlcrrka 6

(imĘ i na!łi§ko lub naara inwo8tofa onaz jąo adrcs)

obejmujące;

Budowę §lolffoonorgetYcznej 
,sieci . kablowej średnlego napięcir wrlłz z posadowleniem kontongrowoitrancformatorowej 20/0,4kv w Świdnicy, Zamńzenie uuiowlrnl i..llro*rn. Ędzic nr dziłlti nr 1ł5, l49. 150,1§2, l53, 167, 181, 185, 190 , obręb 00$.Fabryczna, jednortka ńń.rłi;;.d2lgfi-t śńrd;:ri..ti.(naała i rodza1 oraz adres caĘo zamiezenra budoulanego, roOzal(e) oOłertu(óv) albo roOOińOołrranycrrl

ZygmuntPietras
(imię inałisko autora projektu)

specjalność instalacyjno-inżynieryjna, numer UAN,V1-6/3/1 9/91
§ryl.lr"ść zakr€s inUm€r jĘo uprawnień budowlanych)

Dos/l E/1 705/0 1, Dolnośląska Okęgowi lzba lnżynierów Budownictwa
(infomacla o wpi§i€ na lisĘ czlonków właściwej iży samonądu zawodłvąo)

u-

+*
wynĘq9y6h*

UZA§ADNlENlE:
Na Podstawie atl,107 § 4 

,u|Ęry 
, Kodeks postępowania adminiskacyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji,ponteważ spełnia ona w całościżądania strony, 

-

1 0d decYzji PrzYsługuje odwołanie do Woieworty Dolnośląskiąo za pośrednictwem organu, który wydał ninie|uą, decyzję, w terminie ,l4 dniod dnia je| doręuenie.2, W hakcie biegu terminu do wnieŚienia Ódwołania strona może znec się prawa do wzniesienia odwolania wobec

^ 1rgalu administracji publicmej, który wydaldecyzję,
3, Z dniem doręczenia organowiadmińistńc;i publiczńej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wzniesienia odwołania, pnez oslatnią ze stron postępowania, decyzja staje slę ostatecma i prawomocna,4, w przypadku zlożenia pnez stlonę ogwiaóbzenia o'azeczeniu rĘ;il. do odwolania od decyzji (określonąo

w Pkt 3) nie PzYsluguje prawo do odwołania się anizłożenia skargidó Śądu aoministracyjnąo, 
-- -'-'

ADNOTACJA DOTYCąCA OPLATY SKARBOWEJ;
uiszczono opatę skaóową w kwocie 1 05,00 Zł zgodnie z ustawą - o opŁacie skarbowej (t.j, Dz. U. z201 6 roku, poz.1827)

(pieczęc imie



Otrłmuia
1. Pełnomocnik inwestora - Pan Artur Gołdyn

2, Strony postępowania według rozdzielnika dolączonego do akt sprawy ( 2-4)

Do wiadomośgi:
1, Powiatowy lnspektor Nadzoru Budowlanąo w §widnicy

2. Geodeta Powiatowy

3, WB a/a

POUCZENlE;
1. lnwestor iest obowiązany zawiadomić o eamierzonym terminie rozpoczęcia robot budow|anych właŚctwy organ

nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawuiącego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem,

dolmzając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót) §twierdzaiąpe sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz pzyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) a także zaŚwiadczenie,

o którym mOWa W ań, 
,l2 

u§t. 7 u§tawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inweslorskiąo - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,

§twierdzaiące przyięcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danynli robotami budowlanymt,

a także zaświadczenie, o którym mowa vr art. 12 ust,7 ustawy z dnia 07 tipca 1994 roku " Prawo

budowlane:
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w |{. 42 us!_z Pkt 2 u§tawY

z dnia oŻ'tipca 1994'roku - Pnwo bńowlane (zob arl 4'l ust. 4 u§tawy z dnia 07 lipca 1994 roku " Prawo

Ą.

budowlane,
Do użytkowania obrektu budowlanąo, na budowę którego Wymagane |est pozwolenie na budowę, moŻna

przystapic po zawiadomieniu właściwego organu nacizoru budowtanego o zakończeniu budowy leżeli organ ten.

w tórminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienla, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzli (zob. arl. 54 ustawY

z dnia 07 lipca 1994 roki - Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego

inwestor lest zobowiązany uzyskac decyzię o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na buOowę 0biektu bud0wlane9o

jest wymagane pozwo|enie na budowę i Je§t on zaliczony do kategorii: V, lX - XVi, XVll (z wyjątkiem Warsztatow

izemiestniózych, stacli obslugi pojazdów, mtlnr samochodowych i garaży do pięciu §tanowi§k Włącznlę[ XVll]

(z wyjątkiem obieklów magizynowycn; budynki składowe, . chłodnie, hangary i wiaty a takŻe budYnl<Ów

iouióivycrr: nastawnie, pooslacje fakcyine, lokomotywownie, wagonownie, strażnlce przejazdowe i mylnie taboru

kobjowógo), XX, XXll (z wyiątkiem pńców skladowych, postolowych i parkingów), XX|V (z wyiątkiem stawÓw

ryońycn)] xxvlt 1, wyiątkiem- jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i oshóg brzegowych oraz roWOW

ńe;;óraĆ}lnych), ixvrir'."xxx (Żob. art, 55 ust. 
,l pkt 1 ustawy z dnia 07lipca 1994 roktt - Prawo budowlanę"

lnwestoi może przystąpic do uźytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanYch

pd warunkiem uzyirańia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanei przez właŚciwy organ nadzoru

budowlanego (zob, irt, 55 ust. 1 pki 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku , Prawo budow{ane).

lnweslor zjmiist dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpic z wnioSkiem o wydanie decYzli

o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku , Prawo budowlane).

pized wydaniem dócyziiw sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właŚciwy organ_nadzoru

budoilańego przeprowadzr obowiązkowąkontrolę budowy zgodnie z ań,_59a ustawy z dnia 07liPca 1994 roku

- prawo auiaoiune (zob. art, sg usi. l usia*y z ońia 0z lipca i99ą roxu - Prawa budowlane1 Wniosek c udzielnie

pozwolenia na użytiowanie stanowi wezwanie wlaściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowe1 kontroli

budowy (zob. art. 57 ust, 6 u§tawy z dnia 07 lipca 1994 roku _ prawo budowlane\,
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