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DECYZJA NR 16/12
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. l, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, póz. 1623 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 1 4 czerwca 1 960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 28.11.2011 r.
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budowę/ rozbiórkę/ roboty budowlane

_

inwestora:

Powiat Kołobrzeski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8
78 - 100 Kołobrzeg

nazwa i adres zamierzenia budowlanego :

Przebudowa mostu na rz. Dębosznica w m.Głowaczewo, w ciągu drogi powiatowej
nr 0310Z wraz z dojazdami, na dz. nr 697 i dz. nr 701/4 w obrębie Karcino
oraz na dz. nr 177/4, dz. nr 145/1 i dz. nr 28/1 w obrębie Nowogardek,
gmina Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie
Autor projektu:

- mgr inż. Wiesław Kot, upr. bud. nr ewid. UAN/N/7210/795/88 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i mostów, wpisany na listę ZOIIB pod nr ZAP/BM/ 207/01

*

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. l oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy - Prawo budowlane:
1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
póz. 401) i innymi obowiązującymi przepisami, spełnienie wszystkich uwag i warunków
jednostek uzgadniających dokumentacje projektową.
2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
3. Termin rozbiórki:
1) istniejących obiektów budowlanych nic przewidzianych do dalazcgo użytkowania:
2) tymczasowych obiektów budowlanych,
4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: nie dotyczy
$-.—Inwestor jest zobowiązany:
l) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych co
najmniej 21 dni przód zamierzonym terminom przystąpienia do użytkowania obiektu
budowlanego,
-•2) przed przystąpieniom do użytkowania uzyskać ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie,

- 2 6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki
oraz umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicą informacyjną oraz
ogłoszenie, zawierające dano dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

\

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomości: obręb Karcino, dz. nr 697, 701/4,
obręb Nowogardek, dz. nr 177/4, 145/1, 28/1

UZASADNIENIE

Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor dołączył: oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz 4 egz. projektu budowlanego. W trakcie
postępowania stwierdzono, że projekt jest zgodny z ustaleniami decyzji Nr 4/201 1 o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKI.V. 6220.4.20 1 1 wydanej w dniu 18.1 1.201 Ir. przez Wójta Gminy
Kołobrzeg oraz miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg Nr XVI/84/91 z dnia 30.12.1991 - Dz. Urz. Wojew.
Koszalińskiego Nr 3 z dnia 29.02. 1992r. ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg
Nr XXXIV/189/97 z dnia 30.12.1997 - Dz. Urz. Wojew. Koszalińskiego Nr 4 z dnia 25.02.1998r.
(tekst jednolity obowiązującego planu), i spełnia pozostałe wymagania art. 35 ust. l ustawy Prawo
budowlane.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

POUCZENIE

1.Inwestor jest 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 ich rozpoczęciem, 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, a także zaświadczenie , o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
¥) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
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3. 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 terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.
Otrzymują:
1. Powiat Kołobrzeski - Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
- Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie Oddział Rejonowy w Koszalinie
al. Monte Cassino 2, 75-950 Koszalin
3. aa.
Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu
ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg
2. Wójt Gminy Kołobrzeg
ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg

.

+ 2 egz. projektu,

+ 1 egz. projektu
+ l egz. projektu

