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DECYZJA NR 57 12011

Na podstawie ań. 28, ań. 33 ust. 1, ań. 34 ust. 4, ań. 36, ustawy z dnia 7 |ipca 1994 r. - Prawo
budow|ane ((Tekst jedno|ity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pÓzniejszymi zmianami) oraz na
podstawie art'. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U.z2000 r' Nr gB, poz. 1071,z pÓzniejszymi zmianami) po rozpairzeniu wniosku inwestora zdnia
06.07.2011r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
nabudowę

Gminie Bojanów - Bojanów, ul. Parkowa 5

kanalizacji sanitarnej wrazz przepompowniami i tlazdami z drog do przepompowni- etap ll
na działkach nr eW.: 100' 202/2,202/1, 1264, 1266, 1263h, 1265/1, 1261/1, 1267/1,227/1,22B,
230/1,1231,205,213n,1272/1,126A1,1268/1,1261/2,231/1,149,168,161, 1274/1,183/1,184/3,
194,1270,1308/5,1308/1,1301/1,13A0,1304,1294,1299,13A7,1306,5343,1286/2,1293,1313,
1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,2077/1,1117,1323,1395,1396,1397,
1398n,1398/2,1399,4457/35,5077,4591/2,4172,4591/1,4593,4595/1,4610,4611,4614,4615,
461 6/1 , 461 6/2, 4617, 4623, 4624, 4625n , 4625/2, 4629, 4631 , 4632, 4633, 4634, 4636/1, 4637,
4638, 4734/3, 4736, 3531 /8, 3805, 5205/2, 51 92, 51 90/1 , 51 90/2, 51 90/3, 5205/1 , 5207/1 , 41 70,
il341,5129,5128,4046,4045,4044,4043,3969,3968,4742,4741/6,4743,4744,4168,4802,
4801 , 4748/4, 5204, 5203/4, 5200/1 , 4850, 4848/2, 4848/1 , 4849/2, 4847/2, 4847/1, 4846/1, 4846/2,
4845,4843,4842/2,48441,4841,4829,4828,4827,4826,4824,4780/6,4780/5,5127,5126,5123,
5122,5121/5,5121/4,5121/3,5121n,5121/8,5121/1,5120/2,5120/1,3962,3960,3959,3967,3965,
3964, 3963, 3860, 4741/5, 4741/4, 4741/3, 474A,4737, 4739, 4738/1 , 4738/2, 4759, 4765, 4766, 4768,
4769,4679/1,4770,4771,4777,4778,4780/9,4780/10,4780n1,4780/8,4780/7,4780/2,4735,
3853, 3854, 3855, 3951 , 3949/2, 3947, 3946, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3966, 3808,
2251 , 37nn , 3722/2, 372A/1, 3720/2, 2240/1 , 2239/2, 2237, 2173, 2241, 2262J2, 2253, 225A1 ,

2265/5, 2248/1, 2248/2, 2244, 2245, 21 BB, 2229, 2242/1 , 2225, 2249/4, 2209/1 , 2228, 21 B7/1, 21 86,
2179,2185,2184,2182,2181,2180,2175,2174,2178,2177,2124,2121,2122,2123/2,3557/3,
3681, 3682, 3685, 3684' 3686/1, 3686/4, 3686/5, 3557/2, 3689, 3688: w miejscowoŚci Stany ( obręb
Stany , Jednostka Bojanow).
Obiekt kateqorii: kanalizacia XXVI,
autony projektu:

Adam Szwed posiadajqcy uprawnienia budowlane nr PDW0063/Poos/06 w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociqgowych i kanatizacyjnych,
wpisany na listę członków Podkarpackiejokręgowejlzby lnżynierów Budownictwa

Jacek Janiec posiadający uprawnienia budowlane nr 5aTbg/87 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitamych - wpisany na listę członkow Podkarpackiej okręgowej lzby lnżynierów
Budownictwa,

Dariusz Mqczka posiadający uprawnienia budowlane nr PDW0095/Poog06 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci' instalacji i unqdzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wpisany na tistę
członków Podka ry ackiej o kręgowej I zby l nżyni e rów Bu downictwa,

Tadeusz Zak posiadający uprawnienia budowlane nr 167A/TBG/93 w specjalności konstrukcyjno-
inżynieryjnej w zakresie dróg i mostów, wpisany na listę członków Podkarpackiej okręgowej lzby lnżynierów
Budownictwa

Zbigniew Kotulski posiadajqcy uprawnienia budowlane nr 165A/TBG/94 w specjalności konstrukcyjno-
inżynieryjnej w zakresie dróg-wpisany na /lsfę członków Podkarpackiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa

Andrzej Wojtowicz posiadajqcy uprawnienia budowlane nr 28/1976 w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych wpisany na listę członków Podkarpackiej okręgowej tzby
l nży n i e row B ud own i ctw a

z zachowaniem następujących warunkÓw, zgodnie z ań.36 ust. 1 oraz ań..42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
budowlane:
1) SzczegÓ|ne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robÓt budow|anych'. Roboty budow|ane realizowac zachowując warunki wynikające z decyz)i środowiskowej d|a

rea|izacji przedsięWzięcia W msc. Stany znak UA.7624l4107la\ z dnia 08.05.200Br. pozwoleń
wodno-prawnycl"f Starosty Stalowowolskiego znak ABS.6341.20,2011.111, 8S.6341.24,2011.11
opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Nr 544l2a0\ z dnia 10,07.200Br', opinii
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UZASADNIENIE
Gmina Boian.ów wystąpiła z wnioskiem z dnia 06.07.2O'11r,o wydanie pozwolenia na budowękanalizacji sanitainej *,,ź-:;;;óo'Jo'niu'i ,:i;:ł:;;;l;,drÓg^do 

przepompownl - etap |l nadziałkach nr ewidenćyjnycn piiii":ń 
:':,:r**ói stańy 1 o'oręb Stany jeonostla Bojanów)Do wniosku'::'u::".;l ńvń,uóun" art. 33 ust. z ustawy z dniź 7 |ipca 1994r. - Prawobudow|ane, dokumenty Ł tym mięozv 
111vmi . pó"r.i ńio*i"ł 

".ń;i.5ii z raristwowymPowiatowym lnspektorem s",nit",.nvń-il statówe; rni"riip'ił z dnia oą.os.zooe r,znakPsNz.461o-08/08 , oświaóczenie o posiadańy' p,.*i" il, ji'p*;*łi".nieruchomós"iinu.."ru 
budowlane,decyzję o usta|eniu lokalizacji inw".iv.ii".ę|'luńii.i,'Jg;.,."i Lry1ss it|isiioliół )on," zo.os.200Br.,opinięZespo'lu Uzoadniania, ooxum|ńia"c;i ero;eril;iŃ'"!łlzooa z dnia lo.oz.'zooa,.' decvzieZarzqdu Dróg PońiabYvgŁy ;p,il;"źgooy.na tot<arizacię 

'urządzen ' p"śń.drogi powiatow.ejz dnia 30.07.2oog znak.ZDP-są\tii)óa, 
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Uchwałę nr XjX/154/20Oi Rady Grniny Bcjanow z dnia 28 grucJrlia 200.1i-. w splawie uchwalenla
r.nie.1scowego pianu zagospodarowania przestrzennego nr 1i200'l ., L.,lchwałę nr XVil/l09ig7 Raov
Gminy w Bojanowie z dnia 26..03.1997r. w sprawie cjokonania l\/ zmiany w miejscowym p|anió
ogolnym zago.spodarowania przesti.zennego gminy Bojanow, Uchwa,lę. n, l,łlzli:is R:ły Gniny
w Bojanowie z dnia 03..02.1999r. w sprawie dokonania V zmiany w m'ie.;scowym planie ogolnym
zagospodarowan ia przestrzen nego g m iny Bojanow.

z załączonych dokumeniow wynika ze przedmiotowa inwestycja nie będzie miała,
ponadnormatywnego negatywnego wpływu na Środowisko ani w fazie rea|izac1i budowy ani w fazie
eksp|oatacji oraz na siedliska przyrodnicze jak rowniez gatunki roslin i zwierzĄ, d|a ktorych ochrony
zosta'f wyznaczony obszar NATURA 2000 - Puszcza sandomierska PLB 180005. przedmiotowa
inwestycja jest || etapem budowy kanaIizacji sanitarnej w miejscowoŚci Stany.

Projekt budowIany jest kompIetny, został sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane, ponadto zawiera oświadczenie o zgodnosbi pro1exiu budowianegoz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (wymagane ón.zo, ust.2 Prańa
budowlanego) oraz zaświadczenie o wpisie projektańtow na listę cz,fońkow własciwej izby samorządu
Zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu) jak równiez informację dotyczqcą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.Wymaganąprzepisem ań.20 ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1bwyze1cytowanej
ustawy.

Projekt budow|any, jest zgodny z w/w decyz1ą o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wmsc, Stany , z wlw planami oraz z przepisami obowiązującymi w budownictwle . Przed wykona-niem
przyłączy eIektrycznych do przepom pown i nalezy dokonać lch zg,loszen ia'

W trakcie prowadzonego postępowania strony biorące udział w postępowaniu nie wnios.ly
l lr,rlln i zzęlrzażań

W ty' stanie rzeczy nalezało orzec jak w sentencji decyĄi.
Od
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1. lnwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia ych,
pozwo|enje na budowę, właściwy organ nadzoru budow|anego oraz piojektanta cego
realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich ,o.poc.ęciem, oołqcza1ąt nu bis.]u'

na ktÓre jest wymagane
nadzÓr nad zgodnoŚcią

1) oświadczenie kierownika budowy (robÓt), stwierdzające sporządzenie p|ańu beżpieczeństwa i ochrony zdrowia orazprzejecie obowiązku kierowania buc|ową'(robotami budow|anymi), a także zaświadczenje, o którym mowa w art' 12
ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego * oświadczenie inspektora naclzoru inwestorsKtego' stwierdzajqceprzyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanyml' a takŹe ZaŚWiadczenje o
którym mowa w ań'. 12 ust' 7 usiawy _ Prawo budowńne,3) informację zawierającą dane zamieszczone W og'łoszeniu, o którym mowa W art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane.

2. Decyzja o pozwoleniu. na budowę Wygasa jeże|i budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnja W ktÓrym
stała się ostateczna Iub budowa zosta,la przerwana na czas dłuższy niz 3 |ata'3. lnwestor moze przystąpić do użytkowania obiektu przed wykońaniem wszystklch robót budowlanych pod warunkiemuzyskania pozwolenia na uzytkowanie' wydanego przez właŚciwy organ nadzoru budow|anego.4. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nałoŹono obowiązek u.y'kunń pozwolenia na uzytkońanie' do uzytkowania objektumozna przyst4cić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleńiu na uzytkowanle.5. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, wiaściwy organ nadzoru budow|anego przeprowadzl obowiqzkową
kontrolę budowy, zgodnie z ań. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wńiosek o udzielenie pozw:olenia na uzytkowanie ,iuno*i
wezwanje właśclwego organu do przeprowadzenia obowiazkowei kontroIi.

otrzymują:
1x Gmina BojanÓw. BojanÓw ul. Parkowa 5,1x pozostałe strony wg' odrębnego wykazu stron
1x ala
Do wiadomości:
1x WÓjt Gminy Bojanów
1x PINB w Stalowej Woli
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