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DECYZIA NR /9? /2012
Na podstawieart. 28' art.33 ust. l ' art.34 ust. 4, ań. 36 i ań. 82 ust.2 usta\łfz dnia 7 |ipca 1994 r. _ Prawo budowlane(Dz.
U. z 20|0 r. Nr 243, poz. ]'623 ze zmianami) oraz na podstawieart. l04 usta\łyz dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowaniaadministracyjnego(Dz. U. z 2000 r' Nr 98, poz. 107l', z póżniejszyni zmianami) po rozpatrzeniuwniosku
l n w e s t o rzad n i a. . . . I. 5 . 0 5 . 2 0 1 2r . . . .

ZATWIERDZAM

PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAM
NA BUDOWE

POZWOLENIA

inweŚtor:
adres:

Parafia Ewangelicko-AugsburskaWANG w Karpaczu
ul. Na Snieżkę
8, 58-540Karpacz

całezami€ r zenie budow|ane:

polegająca
''Rozbudowa istniejącejinsta|acjioświetleniowej'
na dodaniu nowych punktów oświetlenia
muru oporow€ g o
i podłączeniuich do istniejącejinstalacji zalicznikowej
(lampa nr 1) na tereniekompleksu kościolaWang''

adres zamierzenia budowlanego:
nr dzialki:

Karpacz
69

rodzaj obiektu
/lubrobótbud./

1) sieci: sieć oświetleniowa

kategoria obiektu:

1) kat. - XXVI

obręb: Karpacz _l

Projekt budowlany obejmuje:
l. Projekt budow|any _ Rozbudowy istniejącej insta|acji oświetleniowej,po|egającej na dodaniu nowych punktów
ośWiet|enia
muru oporowego i podłączeniuich do istniejącejinstalacjizalicznikowej (lampa nr l) na terenie kompleksu
kościoła
Wang'', na działcęnr 69 w KaIpaczu _ l _ zal. nr l
autor:
. inż.TadeuszGóral upr' projektantai kierownika budowy w specjalności
instalacyjno.inżynieryjnej
w zakresieinstalacji
elektrycznych
nr 127l75/Wwm.
wpis do DOIIB nr DOS/IE/3093/Ol:

l)
t\

zgodniez art. 36 ust.|, oraz ań. 42 ust.2 i 3 ustawy- Prawobudow|an€ okreś|a
się:
tęrminyrozbiórki:

4)

@
@iq
jestzoboWiązany:
inwestor
a) zawiadomićwlflściwy
organnadzorubudow|an€ g oo zakończeniubudowy(robót)co najmniej21 dni
zamierzonym
terminemprzystąpienia
do użytkowania;

przed

obszar oddzialywania obiektu/-ów,o którym mowa w ań. 28 ust' 2 ustav!ry Prawo budowlane,obejmujenieruchomości:
nr 69 w Karpaczu - t;
UZASADNIENI E
Dnia l5.05.2012 r. do starostwa Powiatowęgo w Je|eniej Górze wpłyną,ł
wniosęk inwestora o łydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę w sprawie: ,,Rozbudowa istniejącejinstalacji oświetleniowej,polegającana dodaniu nowych
punktów oświetlenia
muru oporowegoi podłączeniuich do istniejącejinstalacjiza|icznikowej (Iampa nr l) na terenie
kompleksukościoła
Wang'', na dzia,łcenr 69 w Karpaczu_ l.
Po sprawdzeniukompletności
wniosku iustalęniu stron postępowania
(w oparciu o przepis art.28 usta.\,ły
Z dnia
1994 r. _ Prawo budow|anęDz. U. z 20|0 r. Nr 243. poz, 1623 zę zm'). zawiadomionostrony o wszczęciu

ril

- str. l/2
ABP.6'740.0|.220.2012.V12

postępowaniaadministracyjnegow przedmiotowęjspra\'vie(Pismo ABP6740.01.220.20|2.Mz Z dnia23.05.20l2 r.).
Do wszczętego postępowania stfony nie \'t,niosłyuwag.
Po dokonaniusprawdzeniaprojektubudowlanegona podstawieart. 35 ust. 1 Prawa budorvlanego,ustalono,żejest on
jednostki Bl - Karpacz Gómy (UchwałaNI xxxlll/2oll04
zgodny z miejscołym planem zagospodarowaniaprzestrzennego
projekt zagospodarowaniater€ n ujest
Rady Miejskiej W Kalpaczu z dnia 29 września2004 r.) oraz wymaganiamiśrodowiska,
zgodny z przepisamiw tym technicmo.budow|anymi,projekt budow|anyjest komp|etnyi posiada niezbędneuzgodnienia"
zawiera informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowią zawiera zaświadczenieo przyna|eżnoścido w|aściwejizby
samorząduzawodowegoahua|ne na dzień sporządzeniaprojektu i zostałsporządzonyprzez osobę posiadającąwymagane
uprawnieniabudowlane.
w związku z powyższymorzeczonojak w sentencjininiejszejdecyzji.
zgodnie z art.28 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanę (Dz. U. z 2010 r. Nr 243' poz. |623 zŁ
zm') roboty budowlanemożnarczpoczĄćjedynięna podstawieostatecznejdecyzji o pozwoleniu na budowę,z zastrzeżeni€ m
art.29-31od decyzji przys,lugujeodwołanie do Wojewody Dolnoślą5kiegowe Wrocławiu Za pośr€ d nictwęm starosty
Je|eniogórskiegow termini€ l4 dni od dniajej doręczenia.

zawiadomićo zamierzonymterminierozpoczęciarobót budowlanych'na które jest wymaganepozwolenie na
budowę, właściwyorgan nadzoru budowlanego oraz projektanta spra\,łującegonadzór nad zgodnościąrealizacji budowy z projektem co
najmniej na 7 dni przed icb rozpoczęciem' dolączając oa piśmie:
|) oświadczenie kiero.\łnika budowy (robót) stwierdfającę sporządzenie p|anu bezpieczeństwa i octrony zdrowia oraz przyjęcie
obowiązku kierowania budową (robotami budow|anymi)' a takżezaświadczenie,o którym mowa w ań. 12 ust. 7 ustawy _ Prawo
budowlane,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego_ oświadczenieinspektora nadzoru inwestorskiego stwiedzające przejęcie
obowiązku pełnienianadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takŹe zaświadczenie, o którym mowa w alt. 12 ust. 7
ustawy - Pmwo budowlane,
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu,o którym mowa w ań. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy _ Prawo budowlane'
2. lnwestor może przystą)ić do uż)tkowalia obiektu przed wykonaniem wszystkich robt budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na uż},tkowaniewydanego przez właściwyorgan nadzoru budowlanego'
3' W prz1padku gdy uzyskanie pozwolenia na uż},tkowanienie jest wymagąne, do użytkowania obięktu można przystą)ić po upĘvie 2l dni
od dnia doręczenia do właściwegoorganu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy' jeżeli organ w tym t€rminie nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Przed wydaniem pozwo|enia na uż},tkowanie obiektu właściwyorgan nadzoru budow|anego przęprowadzi obowiq.kową kontTolę
budowy, zgodnie za ań. 59A - Prawo budowlanę.wniosek o udzie|eniępozwo|enia na użytkowaniestanowi wezwanie właściwego
organudo przeprowadzeniaobowiązkowejkontroli'
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oPŁATA sKARBowA
Na podstawieustawyz dnia l ó' l l .200ó r. o
opfacic skarbowej(Dz. U . Nt 225, poz.l635 zr
zmianami)
Uiszczono opłatę w
(zapozwoleniena budowę)

oPŁATAsxARBowA

Na podstawie
art.2 ust.1...........
|6'll'2006 r. o opłacie
225,poz. 1635ze zmianami)

DYRE
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oPŁATA sKARBowA

Na oodstawiean. 7 us1...........
ló.l l '200ó r. o opłacie
225' poz. 1635 zś

dnia

U. Nr
crynnosc

