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(nr rejestru oęanu wydającąo decyzję)

Świdnica, dnia 16 mĄa2022roku,
(miejscowośó idata)

DECYZJA Nr 45512022

Na podstawie ań.28, ań. 33 ust. 1, ań. 34 ust, 4 i ań. 36 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.2021 ,2351) oraz na podstawie ań, 104 ustawy z dnia 14 czeruca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U.2021 .735 ze zm.)
po rozpakzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 20 kwietnia 2022 roku (Nr rejeshu 4942l22lKP)

ZATW|ERDZAM PROJEKT ARCH|TEKTON|CZNO - BUDOWLANY ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
lUDZ|ELAM PozWoLENlA NA BUDoWĘ

dla

Miejskiego Pzedsiębiorstwa Komunikacji ,,Świdnica" Sp. z o.o.

ul, lnżynierska Nr 6, 58-100 Świdnica
(imię i nazwisko lub naara inweston oraz jąo adrcs)

obejmującego:

budowę kontenerowej stacji transformatorowej wrazzprzylączem kablowym średniego napięcia 20 kV przewidziane do realizacji
pzy ulicy Emilii Plater w Świdnicy, na terenie działki numer 325/2, obręb ewidencyjny: 021901_1 .001 , Osiedle Młodych.
(naalva i rodzaj oraz adres caĘo zamiezenia budowlanąo, rodzaj(e) obiektu(ćw) albo robót budowlanych

Zygmunt Pietras
(imię i nazwisko autora pro|ektu)

§pecjalnośó instalacyjno - inżynieryjna w zakresie sieci eklektycznych, numer uprawnień: UAN.V1-6/3/19/91
(specjalnośó, zakres i numer |ąo uprawnień budowlanych)

DOŚil E/1 705/0 1, Dolnośląska Okręgowa lzba lnżynierów Budownictwa
(informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samoządu zawodouląo)

z zachowaniem następujących warunków:

1 ) -----

2) -----

3) -----

wynikających z ---

UZASADNlENlE:
j6ię od uzasadnienia decyzji, ponieważ spełnia ona w całości żądania stron - ań. 107 § 4 ustawy - Kodeks
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POUCZENlE:

,1 . Stronom postępowania służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia

decyzji - ań. '129 
§ 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

2, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moze zrzec się prawa do wzniesienia odwołania wobec Starosty

Swidnickiego, który wydał decyzję - ań. 129a § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

3, Z dniem doręczenia Staroście Świdnickiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron- 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - at,127a § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

4. Decyzja podlega wykonaniu przez upływem terminu do wniesienia odwolania, jeżeli jest zgodnaz żądaniem wszystkich stron, lub
jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania - ań. 

,130 
§ 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
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ADNOTACJA DOTYC7ĄCA OPŁATY SKARBOWEJ
Uiszczono oplatę skarbowąw kwocie 105,00 złzgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.11.2006 roku - o opłacie skarbowej

(t.j. Dz.U.2021 .1923 ze zm.)

Otrarmuia:

1. Miejskie Pzedsiębiorstwo Komunikacyjne 
"Świdnica" 

Sp, z o.o.

2. Prezydent Miasta Świdnica

Do wiadomości:

1.

2.

3.INsP ffi,ffiffi*

Gmina Miasto Świdnica
Powiatowy lnspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

w Wydria

Małóoreala Pgka
lH/oRltłłc.lł:

1. lnwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacli budowy z projektem, dołączając na piśmie:

1)oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdza|ące sporządzenie planu bezpieczeństwa iochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku
kierowania budową(robotami budowlanymi), a takze zaświadczenie, o którym mowa w arl. 12 ust. 7 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roi<u -
Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaświadczenie, o którym mowa w ań. 12 ust. 7 ustawy z dnia
07 lipca 1 994 roku - Prawo budowlane;

3) informację zawierającądane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w ań. 42 ust, 2 pkt 2 ustawy zdnia07 lipca 1994 roku - prawo
budowlane (zob, ań. 41 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1 994 roku - Prawo budowlane,
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