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n§CY7,Je nr 322l 2g22
Nł pndstar.vię

l9j4 r. -

art- ż8. ar1. 33 ust. 1, arl. 34 ust, 4 i art, 36 usraw},
z dnia 7 lipea
Prłłrł,iilrudr:łrviłlne {tekst i*cln, Dz" |}. z3.02l r. poz235l ze ztn.} oraz n&

pucl*larł,ie crl.

ustarr.v z tlnia l4 czerrvca lgó0 r. -* Korleks p§stęporvania
adrnirristrac,1,|negr,l (tckst"iedn. Dz-. L). zża?"l ptrz.
r.
735 zerm},
- Ptl l'tlzPtitrzł:lriu rą'niłlskt-l * płrzrrtllxnie
na hurl*wę z cinia: ?7 kwietni a ż8żżr.
z*trł'ierdznnr ;rrajekt zngio*ptldarowani* teręnu i praj*kt
łrelłit*kt§niłzno*
budtlwl*ny $riłu rtdzielanr płlzwoleni* na budtlwę:

llr4

rlla;

przedsięlriorritlva uxług
knmunalnych §p. z o.o. lry ciechtncrryie
ul- Ca*fkłłvska 83, 06-40{} Ciech*nów
#rljtr, r

łłrrl,isłł; łłthrkł:lt,tł ril}1,.i.{l{1ł!., tt*:

ir:łtrłlttlł,es ł

obeimuiące:

XT#, l*: lfJ §,X§ *:,ini§;,,
{powierzxlrnia

,, ; -

.

użytkow* 400. l 2 nr': kubaturą: 1 47ó,b6

1rr: 1.

budowę instnlacji zbirrnikowej grlzupiynnego z naziemnym
zhiornikiem LP§ * p*jemno§ci v=ei0{t L;
budowę zbi*rnikg n* ściekisocjalno-bytawe
o pajenrntlści V=l {1,00m3

.

n§ działce nr §&,. ą7ll płlożonejw obrębic ewidenryjnym

gmina R*gimin {l40żOŁż.{}{}0Sl 4}

pawlowtlo

{łttł:tt'ałi r"rłll:ts7 ó*:l: lłtił,ą,l:tlłlziłlł.:ełtia
ł.lulłtłrlutł,:11,ł.

iitłlir.ja i rtłJatł.i:łłhułłsu,.y)

kategłlri* *biekf

n:

XVI

wedlug projektu butlowlxnegs oprncsweneg$ przez:
mgr illŹ' arch' Alltlrg*ja Tronrlkńgłr - {rpr. \§ spłc.
iłr,chi{ckttlrricznej

łilśtt,iadcxeni*Nr MA-?575,

m8r inł, Pi0lr:r {;esek

r,aś§, iarJcz,eł i * N

ngr

- ilpl"
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ł

1
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er.videnr1,|nl,MA,,l36:08"

1ł'spetl.
konxlruko3,ino-budowlanej nr ervidcncyjny MĄr_ł874lPwBKtJ,ll8.
"

iW "

iltŻ, Arkxdinsła KęPłzYńskieg$

-

ilpr. w

instłlałyjn*j ry ea&,re*ie sieci. instalacji

1p{::.
cietrllnl'r:h, rłerrt1:lrre,l'inYih. gał.ilv,*-ch." wodrxiągirrvl,cr,
""
fu{Ał?]' : il}§"i }§,'09^ zaślłiatlueerlie Nr"h.lĄZ,,l§J0482ii}9,

j]:;ilij'.|||§:frXY;'',-fli

nr

ulr' "

i

kana}izac"l.,inl,c}l

nr

i

urząclz*ń
'ewirienc;,jn_l.

sPcc, inslalacii i ur:adzeri eleltąvr:xrłych nr ewidencyjny.
l58;,wai74"

z zacho§a§i§m

ns§tępuiący§h \ryff runkówl
1. Igwestor jtxt olror-r,iąz.any uxpewnić: objęcit kierołr,nictrv* lrud$p.t lulr łrkreśtonvth
rłb*t burlołlanych orirr narleór nłrd r*łrłltami prłez- łsołrępłsiałl*jącąuprłwnieni*
bndotvl*n* w od powied niej Nptcjalno§ci.

2. Kiernwnik trutlow.va. prcxadeić llziennik

tl.

(r*bót} jtst ohnwiąłnny;
buclow"v;

umitśtićgą brrrltrwię w r*,ielłrczryrn nrit.iscll tałrlitę iuformacvjnq łr"tl; tlg}rlsze nie zarłiera.iące
tlanc dotycuąee berpimztństwł pracy i achrłny zrlruwia;
ł. otl ;xlwierl niłr zabezpiełzyć tertn bud*rvy.
rvYnikłjącychzart.-}6ust.l pkt4oraz.l2usr" 1 - 3 u*talł5 zdllia? lipcn 1!}94r, Prarvłhtlclłrrvlane.

U7,^§AnN|§Nt§
W rlniu 27 krvietnia 2$żżr. I}rr*clsiq:hitlrstwcl tJsług Krrnrnnalnv*h Sp. z o,o,
C]iechanorłie rł.l"stąpiłodo §taro*t3, Ciechanur.vskiego z wniuskięnr łl pnzwillenie
na budorvę bułlynku schroniska tli* psćrv \Ą:Tllił z pomie§zcz*niami adnrinistracl,in1,1ni.
hudłlwę inst*lacii zbiomikorvej gazu pł;-nnego z traeienrnl,nr ehionlikieni l..}'$ n ptljetllnclści
V=6700 L" łrnz iru<inrvę zbiornika na ściskisacjalno-byt{)ląl{ś t: pł.ljł:nrnłlści\r-lfi.tJ0nr3.
na łjziałeenr elv. 47ll. płsłaż,t;nejrv obręhie er.l, Pawłcrvo. glnina Reginrin {'l,łCI30tl ?"0{}l;t).
lnrvcstłrr do wniosku załącz;lł:trzy §gżen}plarzr proi*kttl zagrlsp*rlal,tłlłłtnja terenu
i projektu arr,hitekttlnicnr<l hudorvlanegt) {)raz rśr.r,iarlczenie o 1:osiirłlallr ttl prłlwił
dłl dy,sponowania nisruchcmo§cią na ce}e hudnivlłne.
Prr.ednriłltnwa inrvextycja połtlżtlnajest nn obszxrz* rlbjętyn: nricjsł:rrrł,vn:;:lłlnent
zagaspodartlrł,&ni& przestrzennego. ornac7.otl,v s!,mbolEn1 87_.]> na lerenie nriejscłlwości
llat,łowo. z-atrvierdzan},m l1clrwałą nr XXXVl1l6ql05 Raci3,Grninl,rv Reginrinie z dnia

w

16 listopada 2005 rokrr.

Wezwaniem z drria 09 maja 2a?2 r.. znak: \YABi1,67ą(),218,202?"§K z*hrrł,iipantr
wnioskorlarr*cę rlo rrzupelnienia brnków filrmłlnych wl,stęprr.jący-cl,1 w preeclloż*ltl.nl
do zatrvierdzenia prł:i*kcie budowlanym.
W rlniu 19 nraia 1{}?3 r lnwestor rrzup*lnił braki"
Przeriłclźony cla z.alrvierłlzerria pł,tl.iekt bud*wlan;- jest zgtxln,v z tlstaleniatrri rł,lrł.planu
crrar spcłnia rł_vmtrgi afl. 34 u§tawy ł, tlnia 7 lipca ]994 r. * Pfarł,łr lrurlculane. cilłt*pll
ilr7śt:z(}lx},jak w stntencji ninie^iszei dec3"z.ii.

Potlczpnie;

l. {)d niniejsiri dccyzji preysługu.ie stroni§ p[aw$ r.vniesicnia c<lrł,ołaniado weliervrłelv
lr{azorvieckiego za ptrśrednietwcrn §tareisty ciechanorvskiegn rv temlinie czJerneslu dni ocl
*lnia dłlręczenia dec3,zji §tr§nie {a*.l27 §l i ż kpa].
l. Przrd upływem terminu do wniesienia odrvo|arria decyrja nie u|ega u,.vkł:naniu {art. l3{i §

1 kpa).
3. Wniesienie ołJwłlłarriaw terminie wstrz,ł,nruje nl.kolranie decyr,ii {art,

l ]](}

§ ? kpa}.

4' l)ecYzjrr Podlcgn tryk§nefii§.prż..cd up{"węnr lerlrrinu
elo rvniesienia ołlwołłuria,jezeli jest
zgadna z }4dłuriern rvsi:ys*ic}i §tftn trlt, jezeli
**r§*rłi. §trony zrzekły się prawa do
w"niesienia odwo}atria {art, l30 4 kpa).
§
5, Zgodnie z treŚcią ań.lŻ7austarł}Korleks
ptlstęptlwanie ailministrąc3jnego (Dz.
U. z?t}21

r. poz. 735 r-e r-m.h

§l, W tra}łeie biegrr tenninu tlo wniexięnia

<xlwtl}emia strona m§7.e 7Jz6c się pmrva drl
wniesięnia *rllv*łąniir wohec §rganu ądministracii
pubticznej, który *yd*f &§";ę
§2^ Z dnicnt d*leceenia organc,ro,i adrrlinistracji p"tiii.r-.in§wiadczęni*
o orr*iu*niu się
Prawir dłl wniesiclria oilw*łania przez*sramią i. ,rr"r, po*tępo**ia"
decyrja staj* się
oslatecr,;ra i prawcrnrocna,

W PrzYParlku złoŻenia PrZ§z $trilnę trśrviactczeni* o z*rzeczeniu
się prawa do odrvołanig
ocl cleci'z,ii (nkreśl*nego w'
§2) nie prąy*ługuje prawo o,i oJ*ołffiia się ani skargi do sądu
łdnl i lti l'l l,ile_r inegil.
'
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Arlnłltacja dnt5,cąca opłat3., skr,rrbowej:

żgłrrlnicz

ł łlniit ló. ll,?0{}S r. ł opŁrlie skarlxrrłci t|.}l,, U. z
z-łsl*łaprz,s}*na ną kontcl Liri4du l\,liąsta

ustł1.1.1

w §}j§, 4ł(}. l:

z_l

Qt§ryłnują;
i l.j l}rzettsięlriorstrtłl t slug Krrtrlun*lnych §p.

:.

?ł2l r.. polt.

Cięchanóu

(adręs ri ;lktacil sl)lł\,!\.)

19ż3 /śyJn,,| opłata skarbowa

u t}.0. }ł Ciechanowic

rv'g

Do wi*donośti:

l.

Powintowy lnsp*ktor N*d;oru
Budorłlan*go w Ciechanowie

{+ l egz. proj. hud.}
2, Wójt Gminy Regimin
ul. Ad*ma lłzarłnskitgt 19- 0ó-dól Regimin
7,ą|łqnąiŁii
teręnu i pr*jekt łrchitekxrniczn*

;,j'§§*r#ios;:"ldarowania
lnli:rrnncja

§' tvln z

c niniej*ej

-

budowlane (ierlen *gzemplarz

łlec5'zji *,łe, n nrrrźliwłści
r.ap<lenani* się z dclkumontacją
-§rodr"lwiska

uzP,,odnienie*t rtgi<lnłlnegłrdl,rektora

*łńry

sanilarntlgtr" Płcllega
Ptxl;rniuło publiiznej wiadrmości ,sJni* z a*.
PaŹrJzierni§ł ]{i08 r. łl urlłstgpnilrniil inłori,llac.ii,łr ślrxlorłi§;ll;g;

]:,':'§:l]]:ril"odtlrviskł

(}l"ł'!l

.'

§p,aw.v_

i opinią inspekttlru
95 uxt. J ustatł1, z dnia 3

r-x]elrar:h tlddz-iąlvrrarrio,,o *rnń.riu,iska
""i,r*r*"-ar;j*'"*ń""*eństrva
{Dz.tJ.,
paz,

io:i'r.

}.a7}

lnftrrlnacja

cl nhiejsze.i elłcyrji i łr możlirv*ściachz.apoz.nani;l sig z .iej treściaoraz

z drrkumentaqją sprarvy podlega podaniu dtl publicznej wiadł mościzgłrrlnie 2 el,t. 72 tl§t, 6 il§l,łw!

z dnia 3 pazdziernika ?008 r, o udcstępnianirt inli:rnnnc.ii o środtr.visku i ,iego trr;hronir. ud;ialc
sPeilecueństwP rv łchronie śrołlclwiskałrałrr rrcenach ocldxia§ rvania nil środowisko
tDz,t}, z2a2l r. por-. 34?} - nie dotycz;.
Popg".{śni§;

l. lnwęstor jPst r:bowiązany atwiad<rnrić o r-.arrrierztw3lłr,l łernlinie rnrpuczęcia robłrt bucltlrllan1..ch
rvłaŚcirły cryg§n natlz-clnr budowlan§go tir&z prajektanta s;rnrvującego nadz,ór naei z_godntr§cią realizac,ii
budowy z pxijektem. dołączaiąc na piśrnic
l) nśrviaduzenie kielorvnika łrudtlwv (robril) stu,ierdza.iące sparlądzcllie plantt bełpier:zcństrva
i *clrrony zdrowia oraz przyjęcie obarł,iąz.ku kierowgnia hudorvą (rohotanri hudołr,latrytrrii. rr także
zaŚwiadcz,,eniP" cl kt&lm mowa !v afl, 12 ust, ? uslax.v r^ rluia 7 lipł;a l§ł}"i r. - Prfrut,r trurlrlrr,l;tne:
2l rt przyprrclktt ustatrłlrvienia llałJzu,u inrv*:lnrskięttr * odlviadcet:rrie iłrspekłnra nad;ł_i:nt
inwestnrskisgo stłi,iertlzające przy.ięcie obłlviąeku pelnienia nłlri;trirrt inwestłrskitgr: nar1 datl3,rlri
reibrrtamibudinwlan.vni" ł fakże ząśą-iadcixnie. rr którynr n1{)wii rv *,1. l: usl. ? ustarą,1.,ł<lnia ? lipca
1991 r, * Prawo brtdtrrr,lnne;
3} inl'rlnnację zxlt,ierającą danr: zamił:szr:znne rv ogłeiszeniu" o któryln nlow{t rv afi,4] u§t.
<lnia 7lipca 1994 r, * Pralł,(r budorvlane {zob. art" 4l usl.4 ustawy z rlnia
7 lipca 1991"r. * Prawn budowlane),

2 pkt ? u§tiłwy il

2. Dr: użytkcwania otliektu budowlancgio, tllt budorł,ę. którego \łvln&§nllg iest pclzrvoletlic na burltrrvę.
mtlźna pnłyśląpicpo złrr,,iadomieniu właści§vego n|§anu naclzrrru budtruian*go n zakoliczeniu
budorły,
"ież*li łrgan ten" \y lerminie l4 dni od dnia cltiręczenia zawiadnnrienia, nił łgŁ.rxi xprzecitł,1
w drodze dec.t"zji {r.cb, art,54 ust*rvy z dnia ? lipca lg94 r: * Plarvo buclowlanr), Przed
prąstąpieniem do rm3tkłrwania obiektu budorvlan*głł inwestor jest oh*wi4:ran_1, uavskac decyzję
o pozr,'rrleniu na użYkowanir,, jeżeii na httdrlrłę ł;bigktu lrudt,l*lancgn jcsl rvylllaualrc płz_rłnl*nie

na httdowę

i

jest t}n zaliczt:rny rlo kłtegłrrii:V lX-XVl,

XVll

(ł- rvl,jątkicnl

\\af§l,tittólv

rzelnieŚlnic;:vch. stacji tlbslugi pojazdórv" m,vjni snmochodarlvch igarażl,rltl pięciu stalrtrr.r.isk
rrłącznie). XYlll (z rwiąlkiem ohiektór,v nla§az_lllowych: trud3rlki shlłrlorvc. chkldni*" hangnr1,
i *ia§-. a lakzł: bui|nkixł kr:lejtlr.rl,ch: ltastatnie. płxlstac"|e trłlict,ilte, lt:Ltrrnrll,u,rl,t:rvni*.
rvagcllltlr,vtrie. stmż-nicc prłe.iazd*u:e ilrly-inie tabnru kole,io\!,*g(l}. XX. XXll (z rr,l,jntkił:rll plłlcórł
skład*wl,ch. poxlirjł:lvych i parkingtlrvJ. XXl\' (z lv3,iątkiem slRr,vórv r"lbrr5ch)" XXVll {z wl,iątkienl
jazńrt wałórrv przeciwpcrvrrdzitxtvch. op*sek i ostrtig brzegnrvvclt tlra? rtrlvórr, mł:linracr.,in.vch),
KXVIILXXX {zob, arr" 5§ ust, l pkt l u§taw_y z_ dnia 7 lipca lł9.tr r, * Fraw* hnrl*rl;laue},
3. lnweslrrr rnirż* przyilląpic tltl uży"tknvania tlbiektrr htldrlrvlancgo przecl wvkł:tranicln rvszrslkich
rclkrt budowlan_vch potl wanrrlkiem u;nskania tlecl,zii tl płtzwolcniu na użytkłrvłtliew3,tlarlei przez
właŚcilvy organ naclzoru buelorłlanegtr {errb, rłń. 55 ust" l pkt 3 ustarvy z dnia ? lipca ltt94 r. - Prarvr:
brrdłlrł.lane}.

4. lltlvestor anłniasl rlr:lęonania za*,iaclomienia n rakońcłcniu lrudorry nlnź§ w},§tąpic z rvnitlskienl
o rł,vdanie tlełyr,ii rr pozrv*leniu na uzfikrrrvanie (złr[r, art, 55 ust. 2 ustarly z dnia 7 lip*a l9t}4 r. *
Prawo budowlane).

5. Przed rłvrianiem decyzji

rry

sprawie prrzwolcnia na użytktrrvanie nlriektu łrrtdłrwłanegtrrłłłścirvy

r:rgan nadzoru hudowlan§s$ prżepro}vntlzi clhclrviązkową kontrłrlę hudclv1., zgodnie z art. 5§a lr§ta§;'rzdnia 7lipca 1994 r, --Prarvo brrłJolvl*ne" (zoh. aX.59 ust^ .l ustm§,y z,łJnia} lipca 1994 r. *, l)rilrvtl
brrdł:rwl;lne}, Wniosek

ł udzielęnię

poz*,nlełia na ttźvtkorvani< siłltltllvi rvez,rrłlnie rłlaśtiwegtorg§nil
(rrł;. ań. 57 ust. {l ustarl,v z drria ? lipca lr}ł)4 r" '.

dtr prz*prcrvat{zenia nbowiaak*lv*j kcntrrlli hutin*,v

Ptarvo budowlane}.

