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90-113 t.ódź, ul. Sienkiewicza 3

(nazwa i adres organu wydającego decyzję)
BIGN.6740.274.2018.A.S.
Nr rej. 1620.2018

Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu

oddnia...^...QŁ„.^^..l^.....r.
Łódź, dnia ..^1..0.^....1^4f. r.

NAC/ŹYl^K
Wydziału Aichjtektury i^tfdownichllB

Ewa KrzeiiWnii.-wyka

Łódź, dnia 07.06.2018r.

(nr rejestru organu wydającego decyzję)

DECYZJA NR 236/2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. l, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., póz. 1332)oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017r., póz.1257), po rozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie na budowę z dnia 30 maja 2018 r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla

Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujące
przebudowę budynku administracyjno-biurowego ze zmianą przeznaczenia
na Warsztat Terapii Zajęciowej ( ETAP II ), w miejscowości Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 56,
grn. Andrespol, dz. nr ewid. 128/4

zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do decyzji opracowanym przez zespół:

l. mgr inż. arch. Jadwiga Wardecka -upr. bud. nr 14/85/WŁ w spec. architektonicznej; LO-0390;
2. mgr inż. Mariusz Słowiński - upr. bud. nr LOD/2686/PWOS/15 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; ŁOD/IS/0186/15;
3. mgr inż. Zbigniew Urbaniak - upr. bud. nr 225/91/WŁ w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i

instalacji elektrycznych; ŁOD/IE/2383/02.
(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu albo robót budowlanych ,funkcja i rodzaj zabudowy,

imię i nazwisko projektanta oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień
budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. l pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
l. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

zgodnie z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując wyroby dopuszczone
w budownictwie do obrotu i stosowania powszechnego lub jednostkowego, pod nadzorem
kierownika budowy z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich; Kierownik budowy jest
obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę
informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia.

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:...........................xxxxxxx.
3. Terminy rozbiórki:
l) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:..............xxxxx............
2) tymczasowych obiektów budowlanych ................................................xxxx.



UZASADNIENIE

Inwestor wystąpił do tut. organu o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji
przedkładając do wniosku cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi
przepisami szczególnymi oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.

Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.l oraz
w związku z dokonaną na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
( Dz. U. z 2017r. , póz. 1332) analizą poprawności dokumentów załączonych do wniosku z dnia 30 maja
2018r., należało orzec jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, Łódź, ul. Piotrkowska 104. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się
ostateczna, prawomocna i niezaskarżalna do Wojewódzkiego Sqdu Administracyjnego. Na podstawie art. 130 kpa
decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem
wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania od decyzji.
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Otrzymuig z dokumentacjg:
Q) Inwestor wraz z 2 kplt. załączników
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wraz z l kplt. załączników
3. a/a wraz z l kplt. załączników
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« ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

WOLNE OD OPŁATY SKARBOWEJ NA PODSTAWIE ART. 7 PKT. 2 USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ
( DZ. U. NR. 225. PÓZ.1635 Z 2006 R. )

Pokwitowanie otrzymania decyzji i zapoznania się z pouczeniem:

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej, oraz data)

Informocja o niniojszcj decyzji oraz o możliwości zapoznania SIQ z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem
rogionolnogo dyrektora ochrony środowiska i opiniq inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej
wiodomosci, zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jogo ochronie, udziale Bpołcczcństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowicko (Dz. U. z
2013 r.póz. 1235, z późn. zm.).3ł

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania siQ z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
podłoga podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostqpnioniu informacji o środowisku i JOBO ochronie, udziale spofcczońGtwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.póz. 1235, z późn. zm.).4)
Pouczenie:

l. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
l) 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 z dnia 7 lipca 1994 r. - 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 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po
zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o
pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni
samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe,
chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów),
XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, watów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych
oraz rowów melioracyjnych), XXV111-XXX (zob. art. 55 ust. l pkt l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.
55 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
-Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, (zob. art. 59 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).




