
VI . \ /.

(nazwai adresorganuwydającego decyzję)

k dnl {l(J . 2006 kPIOC, ma ..v..... maja ro u
(miejscowość i data)

WUG.III.RA7353/186/2006
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. JJ}~DECYZJA NR /2006

Na podstawie art.28, 33 ust. 1,art.34 ust.4 i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane (Dz.U.z 2003r.nr 207, poz.2016 z pózn. zmianami) oraz na pódstawie art.104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2000r.nr 98 poz.1071 z późn.zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 13 kwietnia 2006r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na ~~~f~~.D :\l.l. \S·.i·.\ t'i.< J( 1<.'
dla ·,.;,-C:;;j.i ,::-:;c.;:';· ',': ..... r;.:-.: ;..; . ;.':.
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imię i nazwisko lub nazwainwestoraorazjego adres)

sieci kanalizacji deszczowej .zlewni. wschodniej us}1.URwanych na działkach nr
2032/2, 2034/2, 2034/3, 2185~7, 2208~, 2270,~, 2237, ~ 2289/3, 2300,
2301,~ 2320, 2324/8,~, 2326, ~~ 2369, 2378/1,2521/10,2523/9,
2523/1S-;-2523/16, 2523/23, 2523/30, 2523/35, 2523/40, 2524/4, 2526/6, 2526/18,
2526/23, 2527/5, 2528/1, 2528/4, 2529/1,2529/32, 2530/1, 2530/5, 2530/19, 2531/1,
2531/2,2531/14,2531/20,2532/18,2533/12, 2533/21, 2534/5, 2534/18,·2534/19,2535/4,
2535/12, 2568/10, 2568/28, 2573/1, 2571/10, 2575/3, 2575/9, 2575/14, 2577/7,2582/16,
2582/20, 2592/15, 2653/1, 2667/3, 2668/4, 2670, 2671, 3686/6, 3686/13, 3686/15,
2713/1, 2002, 2010, 2167/1, ~ 2373, 2503, 25.17/1, 2517/2, 2527/1, 2530/11,
2531/11, 2532/10, 2533/7, 2534/4, 2535/3, 2564, 2654, 2656, 2669, 2029, 2030/2,
2030/3, 2032/1 (obecnie': 2032/11, 2032/12, 2032/14), 2032/2, 2033 (obecnie:2033/2),

·2377,2378,2006,2014,2529/31,2529/33,2015/1, 2007/1, 2007/2, 2015/2,2008,2009,
2027, 202i-, 2379/1, 2653/9, 2583, 2584, 2663/1, 2591, 2516, 2007/4, 2015/4, 2658/1,
2659/1 w Płocku w ramach zadania pn."Uporządkowanie gospodarki wodami
opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica". ~

,......................................................................................................................................................................................................
Kategoria/-eobiektu/ów budowlanego/-ych: XXV, XXVI
Autorzy projektu:
mgr int.Marek Gołuński - upr. Nr 5112/Gd/92 w specjalności instąlacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i gazowych -wpisany na listę czIonkOw
Pomorskiej Okręgowej Izby Intynierów Budownictwa pod nr POMlIS11300/01:
Sprawdzający:
mgr inż. Ryszard Musial - upr. Nr 256/Gdf72 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych -wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej łzby
Inżynierów Budownictwa pod nr POMlłS/5937/01:

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego. roozap-e obiektuz-ów bądź robót budowlanych. kategoria/-e obiektur-ów imię i nazwisko aotora
projektu oraz specjalność. zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacji' o wpisie na listę cz/onków właściwej izby samorządu zawodowego)

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: 2

a) roboty winny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, jeżeli jest wymagany, zapewnić sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robót budowlanych,

b) należy zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy oraz zapewnić nadzór nad
wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

c) skutki prawne i administracyjne wynikające z wejścia na teren, a także ewentualne kolizje, uszkodzenia i
awarie istniejącego uzbrojenia w trakcie wykonywania robót budowlanych w pełni obciążają Inwestora,

d) jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do
sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed
rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy)
na wejście oraz uzqodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a
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także ewentualną rekompensatę z tego tytułu,
e) wyroby wytworzone w celu zastosowania w o~iekcie buddwlanym w sposób trwały można stosować

przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) należy zabezpieczyć przea możliwością zniszczenia znajdującą się na terenie roślinność, bez zgody
właściwego organu administracji publicznej wyklucza się wycinkę drzew i krzewów,

,g) należyzastosować się do zaleceń instytucji opiniujących i uzgadniających projekt,
h) Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na

budowę jest dopuszczalne jedynie po 'uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
i) po zakończeniu budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy, a w razie

korzystania w trakcie budowy, także drogę, ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal.
2. czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: 2

3. terminy rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania , 2

b) tymczasowych obiektów budowlanych 2

4. szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
a) Na podstawie §2 ust.1 pkt. 14b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych , przy których realizacji jest
wymagan'e ustanowienie inspektora nadzoru budowlanego - ustanawia się inspektora
nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej;

5. kierownik budowy (robót) jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieścić na
budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ; 2

6. Inwestorjest zobowiązany:'
a) przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane

pozwolenie na budowę, zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku -
mieście na prawach powiatu, plac J. Dąbrowskiego 4, o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w
terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, 2

b) przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego winien uzyskać ostateczną decyzję
o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
- na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymaqa.ie pozwolenie na budowę i jest on zaliczonydo

kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX
- przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkierobót

budowlanych,"
Obszar oddziaływania obiektu'-ów, o których mowa w art.28 ust.2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomości nr ewid.: 2032/2, 2034/2, 2034/3,2185, 2207, 2208, 2209, 2270, 2271, 2237,2238,2289/3,
2300,2301,2309,2320,2324/8,2325,2326,2355,2368, 2369, 2378/1, 2521/10, 2523/9, 2523/15,2523/16,
2523/23, 2523/30, 2523/35, 2523/40, 2524/4, 2526/6, 2526/18, 2526/23, 2527/5, 2528/1, 2528/4, 2529/1,
2529/32, 25jO/1, 2530/5, 2530/19, 2531/1, 2531/2, 2531/14, 2531/20, 2532/18, 2533/12, 2533/21, 2534/5,
2534/18, 2534/19, 2535/4, 2535/12, 2568/10, 2568/28, 2573/1, 2571/10, 2575/3, 2575/9, 2575/14,2577/7,
2582/16,2582/20, 2592/15, 2653/1, 2667/3,2668/4,2670,2671,3686/6, 3686/13, 3686/15,271341,2002,
2010, 2167/1, 2168, 2373, 2503, 2517/1, 2517/2, 2527/1, 2530/11, 2531/11, 2532/10, ,253317,2534/4,
2535/3, 2564, 2654, 2656, 2669, 2029, 2030/2, 2030/3, 2032/1(obecnie: 2032/11, 2032/12, 2032/14),2032/2,
2033 (obecnie:2033/2), 2377, 2378, 2006, 2014, 2529/31, 2529/33, 2015/1, 2007/1, 2007/2, 2015/2, 2008,
2009, 2027, 2028, 2379/1, 2653/9, 2583, 2584, '2663/1, 2591, 2516, 2007/4, 2015/4, 2658/1, 2659/1;

UZASADNIENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pąśrednictwem Prezydenta Miasta
Płocka w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Decyzjao pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia,
w którym.decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
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POUCZENIE:

1. Inwestorjest 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 rozpo
częcier'n,dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art.12
ust.7 ustawy - Prawo budowlane,

2) 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,

3) Informacjęzawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust.ż pkt.2 ustawy - Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania

pozwoleniana użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku, gdy w niniejszej decyzji nałożono obowiązek uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, do użytkowania obiektu można

przystąpićpo uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. 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, jeżeli organ w tym
terminienie wniesie .przeciwu w drodze decyzji.

5. po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, dla którego wymagana jest decyzja w sprawie pozwolenia
na użytkowanie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku - mieście na prawach powiatu, plac Dąbrowskiego 4,
przeprowadziobowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art.59a ustawy Prawo budowlane.'

.Jesli nie zachodzą wymIenione okoliczności lub potrzeba - skreślić
Niepotrzebne skreślić
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Otrzymuja:
1. Gmina Płock

09-400 Płock, plac StarY RY.Q~.Js,;.:L_,
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony $rodowi~a.JłłLm,.

2. Miejski Zarząd Dróg
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul.Gradowskiego 28

3. "Cukrownia Borowiczki"S.A.
09-408 Płock pl.Witosa 1

4. wg rozdzielnika
5. WUG.III.RA - a/a KB

Do wiadomości:
6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku

mieście na prawach powiatu
09-400 Płock, plac J. Dąbrowskiego 4
1 egz. projektu budowlanego (1 teczka)
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Re{ercJlu Adminislrocii ArchilekloniclJIo.Budowlunei


