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STAROSTA BEŁCHATOWSKI 
ul. Pabianicka 17/19, 9 7 - 4 0 0 Bełchatów 

(nazwa i adres organu wydającego decyzję) 
1721.2014 

(nr rejestru organu wydającego decyzję) 

Bełchatów, dnia 21.01.2015 r. 

znak: AB.6740.1.111.2015.5.TP 

DECYZJA NR 132.2015 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku o pozwoleniu na budowę z dnia 08.12.2014 r. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „ WOD-KAN" Sp. z o. o. 
z/s ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów 

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na 
budowę / rozbiórkę / wykonanie robót budowlanych 

Kontrakt 10 - „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 
oczyszczalni ścieków w Bełchatowie" realizowany w ramach projektu: „Budowa 
i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" 
w zakres, której wchodzi: 
1. Budowa budynku na kontener o pow zab. 50,Om2, pow. użytk. 40,50m2, 

kub. 204,50m3 wraz z instalacjami: wod-kan, grzewczą, wentylacji, elektryczną, 
technologiczną i AKPiA, kat. XVIII. 

2. Budowa budynku z piaskownikami PIA o pow zab. 267,70m2, pow. 
użytk 257,00 nr, kub. 1397,30m3 wraz z instalacjami: wod-kan, grzewczą, 
wentylacji, elektryczną, technologiczną i AKPiA, kat. XVIII. 

3. Budowa komory KI z kanałem otwartym, kat. VIII. 
4. Budowa pompowni PCP1 o pow zab. 38,30m2, pow. użytk. 25,50 m2, kub. 154,30m3 

wraz z instalacjami: wod-kan, grzewczą, wentylacji, elektryczną, technologiczną 
i AKPiA, kat. XVIII. 

5. Budowa pompowni POW, PCP2 o pow zab. 90,70m2, pow. użytk. 168,90 m2, 
kub. 391,Om3 wraz z instalacjami: wod-kan, grzewczą, wentylacji, elektryczną, 
technologiczną i AKPiA, kat. XVIII. 

6. Budowa zbiornika defosfatacji ZD o poj. 100m3 wraz z instalacjami: wod-kan, 
wentylacji, elektryczną, technologiczną i AKPiA, kat. XIX. 

7. Budowa instalacji chemicznego strącania fosforu wraz z instalacjami: wod-kan, 
wentylacji, elektryczną, technologiczną i AKPiA, w skład której wchodzą: 
a) Zbiornik na PIX o poj. 30m3, kat. XIX. 
b) Pompownia filtratu, kat. VIII. 

8. Budowa stacji zlewnej osadów ścieków dowożonych z oczyszczalni przydomowych 
SZO o pow zab. 4,8m2, pow. użytk. 4,5m2, kub. 10,40m3 wraz ze zbiornikiem 
uśredniającym o poj. 30m3 wraz z instalacjami: wod-kan, grzewczą, wentylacji, 
elektryczną, technologiczną i AKPiA, kat. XVIII, XIX. 



9. Budowa stacji zlewnej ścieków przemysłowych SZP o pow zab. 2,Om2, pow. 
użytk. l,8m2, kub. 4,3m3 wraz ze zbiornikiem uśredniającym o poj. 50m3 wraz 
z instalacjami: wod-kan, grzewczą, wentylacji, elektryczną, technologiczną 
i AKPiA, kat. XVIII, XIX. 

10. Budowa pompowni wody technologicznej wraz z instalacjami: wentylacji, 
elektryczną, technologiczną i AKPiA, kat. VIII. 

11. Budowa biofiltra wraz z instalacjami: wod-kan, wentylacji, elektryczną, i AKPiA, 
kat. VIII. 

12. Budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej. 
13. Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
14. Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 
15. Budowa zewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej (powietrze złowonne). 
16. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej z rozdzielnicami i złączami. 
17. Budowa zewnętrznej instalacji AKPiA i teletechnicznej z rozdzielnicami i złączami. 
18. Budowa rurociągów tłocznych i ciśnieniowych, stacje zlewne, kat. XXVI. 
19. Budowa rurociągu wody technologicznej, kat. XXVI. 
20. Budowa rurociągów tłocznych ciśnieniowe i grawitacyjnych osadów. 
21. Budowa rurociągów tłocznych ciśnieniowych grawitacyjnych, odcieków, filtratu 

i wód nadosadowych, kat. XXVI. 
22.Budowa rurociągów tłocznych ciśnieniowych, grawitacyjnych tłuszczy, części 

pływających, kat. XXVI. 
23. Budowa kanału sanitarnego, kat. XXVI. 
24. Budowa rurociągów odpływ, dopływ z budynku z piaskownikami, kat. XXVI. 
25. Budowa rurociągu gazu, kat. XXVI. 
26. Budowa rurociągu PIX, kat. XXVI. 
27. Budowa dróg wewnętrznych, kat. XXV. 
28. Budowa ciągów pieszych i placów wraz z komunikacją, kat. XXII. 
29. Przebudowa układu komunikacyjnego. 
30. Przebudowa studni zbiorczej OBI wraz z instalacjami: wod-kan, wentylacji, 

elektryczną, technologiczną i AKPiA, kat. VIII. 
31. Przebudowa komory KOW wraz z instalacjami: wod-kan, wentylacji, elektryczną, 

technologiczną i AKPiA, kat. VIII. 
32. Przebudowa pompowni osadu wstępnego wraz z instalacjami: wod-kan, 

wentylacji, elektryczną, technologiczną i AKPiA, kat. VIII. 
33. Przebudowa komory rozprężnej, kat. VIII. 
34. Rozbiórka rurociągów technologicznych. 
35. Rozbiórka rurociągów gazowych. 
36. Rozbiórka rurociągów kanalizacji sanitarnej. 
37. Rozbiórka rurociągów kanalizacji deszczowej. 
38. Rozbiórka kabli elektrycznych i AKPiA. 

Lokalizacja inwestycji: dz nr ewid.: 202/1, obręb 22, ul. Piotrkowska 110, miasto 
Bełchatów. 
Autorzy projektu: 
mgr inż. arch. Leszek Idzik, specjalność: architektoniczna, zakres: sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań 
architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, nr upr. 336/81/WBPP, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów 
pod nr DS-0260. 
mgr inż. Piotr Ulatowski, specjalność: konstrukcyjno-budowlana, zakres: sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań 
konstrukcyjno budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz 
lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, nr upr. 412/86/UW, 
członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr DOŚ/BO/5292/Ol. 
mgr inż. Maciej Surma, specjalność: instalacyjna do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr upr. 272/DOŚ/07, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa pod nr DOŚ/IS/0288/08. 



mgr inż. Mariusz Biliński, specjalność: instalacyjna do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr upr. 109/DC)Ś/08, członek Dolnośląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa pod nr DOŚ/IS/0442/08. 
mgr inż. Marek Szamocki, specjalność: instalacyjna do projektowania bez ograniczeń; zakres: sieci i instalacje, urządzenia 
elektryczne i elektroenergetyczne nr upr. LOD/191 l/PWOE/12, członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr 
LOD/IE/9672/12. 
inż. Jerzy Klier, specjalność: drogowa do projektowania bez ograniczeń; nr upr. 71/DOŚ/06, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa pod nr DOŚ/BD/O818/03. 

z zachowaniem nas tępujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3 us tawy - P rawo budowlane: 
1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: 

1) budowę można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 
28 ustawy - Prawo budowlane), 
2) budowę należy realizować zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, bhp i ppoż., sztuką budowlaną oraz nie naruszając praw osób 
trzecich, 
3) należy spełnić wymagania określone w uzgodnieniach i opiniach branżowych oraz decyzjach 
i postanowieniach wynikających z przepisów szczególnych, 
4) wszelkie kolizje w terenie, przebudowa infrastruktury technicznej i ewentualne szkody powstałe 
w wyniku prowadzenia prac budowlanych inwestor winien rozwiązać we własnym zakresie, na własny 
koszt oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, zawiadamiając gestorów sieci, 
5) inwestycja podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
6) po zakończeniu robót teren uporządkować i zagospodarować zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu. 

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych , 
3. Terminy rozbiórld: 

1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania 
2) tymczasowych obiektów budowlanych , 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: 
1) roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, 
2) prowadzić dziennik budowy uprzednio zarejestrowany w organie architektoniczno - budowlanym, 
3) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie § 2 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 200lr . w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 138 poz. 1554). 
4) bezzwłocznie zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zmianie: kierownika 
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski. 

5. Inwestor jest zobowiązany: , 
1) spełnić warunki instytucji uzgadniających, 
2) przed przystąpieniem do robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia kolizji zabudowy z systemem 
melioracyjnym, należy go przebudować po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego w trybie 
określonym w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, 
3) usunięcie drzew i krzewów wymaga uzyskania zezwolenia w trybie określonym w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
4) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed 
zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, 
5) przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany: 
1) prowadzić dziennik budowy i rozbiórki oraz umieścić na budowie i rozbiórce, w widocznym miejscu 

tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy—Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: 

U z a s a d n i e n i e 
W dniu 05.12.2015 r. inwestor złożył do Starosty Bełchatowskiego wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 

budowę w/w zamierzenia inwestycyjnego. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zwany dalej Pb do 
wniosku inwestor dołączył cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WIM.6220.5.2013 z dnia 
06.08.2013 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, zmienioną decyzją znak: WIM.76220.5.2013 z dnia 15.09.209r. wydaną 
przez Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WIM.7627-9/09 
z dnia 07.08.2009 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, zmienioną decyzją znak: WIM.7627-1/11 z dnia 22.03.2011r. 
wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, sprostowaną postanowieniem nr WIM.7627-1/11 z dnia 04.04.201 lr. wydanym przez 
Prezydenta Miasta Bełchatowa, wyjaśnioną postanowieniem nr WIM.6220.5.2013 z dnia 16.01.2015r. wydanym przez Prezydenta 
Miasta Bełchatowa. W związku z rozbiórką obiektów zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy Pb inwestor przedłożył projekt rozbiórki, szkic 
usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz zgodę właściciela obiektów na rozbiórkę. 



W ocenie organu I instancji przedłożony przez inwestora wniosek i dokumenty formalno - prawne są kompletne a projekt 
budowlany jest opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Uzyskał również niezbędne opinie 
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust 7 
Pb. aktualne na dzień opracowania projektu. Dokumentacja projektowa spełnia wymagania określone w art. 34 ust. 2 i 3 Pb jest 
zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym z normami techniczno - budowlanymi. Została wykonana i sprawdzona 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualnie wpisane na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. Zgodnie z art. 20 ust 4 w/w ustawy osoby te dołączyły oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art 20 ust. 1 pkt lb Pb przedstawiono informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Teren inwestycji usytuowany jest w granicach obszaru objętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego: rzeką Rakówką, linią kolejową, 
granicami miasta oraz dopływem rzeki Rakówki, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/297/13 z dnia 21 marca 2013 r Rady Miejskiej 
w Bełchatowie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r„ poz. 3041). Projekt budowlany oraz planowana inwestycja jest zgodna 
z zapisami w/w planu miejscowego w zakresie ustaleń ogólnych jak i szczegółowych, a także z przepisami odrębnymi w tym 
techniczno - budowlanymi. W myśl art. 35 ust. 4 Pb, w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 i 32 ust. 4 Pb, organ 
nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Złożony przez inwestora wniosek swoim zakresem objął całość inwestycji. Obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę 
podlega zakres wymieniony w sentencji przedmiotowej decyzji. Pozostały zakres robót objęty zgłoszeniem, wymieniony we wniosku 
jako: remont istniejącego budynku krat - komora krat (KK) wraz z remontem instalacji: wod-kan, grzewczej, wentylacji, 
elektrycznej, technologicznej i AKPiA; remont osadnika wstępnego wraz z remontem instalacji: elektrycznej, technologicznej 
i AKPiA; remont zagęszczacza fermentera wraz z remontem instalacji: wod-kan, elektrycznej, technologicznej i AKPiA- przebudowa 
ogrodzenia obok stacji zlewnych; remont kanału 0 1200 na 202/1, obręb 22, ul. Piotrkowska 110, miasto Bełchatów został przyjęty 
przez organ I instancji do realizacji bez sprzeciwu zgodnie z art. 30 Pb. 

Mając na uwadze, iż przedmiotowy wniosek i dokumentacja projektowa spełniają wymagania zawarte w przepisach 
orzeczono jak w sentencji. 

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego 
za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. r 
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(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji) 

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 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 budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa 
w art 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, 

3) 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, 

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 

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat 
od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna lub budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. 

'ZYDIU 
Li Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Sp. z o.o. 

Pan Maciej Surma- pełnomocnik inwestora Decyzja niniejsza Stała Się 

Do wiadomości: ostateczna dnia 06, C& c20l5/ 
1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie r ^ r C 
2. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru BetchatÓW, d n i a O S f c ^ ^ . - . s S ^ t D r 

(kopia projektu zagospodarowania terenu w aktach sprawy) - ^C t i f t . fifffW^OflFtY 
3. Urząd Miasta w Bełchatowie, Wydział Geodezji i Architektury J 
4. Urząd Miasta w Bełchatowie, Wydział Finansowy — " —. 
5 a 7 a mgr Monika Stelmasik 
Sprawę prowadził Tomasz Pietruszewski (teł. 44 635 86 41, pok. 3 ) N A C Z E L N I K W Y D Z I A Ł U 

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 


