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PREZYDBIT
MiASTA RADOHIA
ul.JanaKiliriskiego30

26-600 Radom

DECYZJA Nr 714/2012

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (j.t. Dz.u. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 Gzerwca 1960r. - Kodeks postQpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z ZOOOr. Nr 98 poz. 1071 z pozn.
zmian.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budow? z dnia 30 sierpnia 2012r.

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY I UOZIELAM POZWOLENIA NA
BUDOWE/ROZBIORKE./WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH1'

Inwestor: Instytut Technologii Eksploatacji - Paristwowy Instytut Badawczy,
26-600 Radom, ul. Pulaskiego 6/10

(imiq: i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-ow) b^dz robot budowlanych,
kategoria(-e)obiektu(-6w), -budynek Zaktadu Mechatroniki (laboratoryjno-magazynowo-biurowy) wraz z
lacznikiem i przebudowa, pomieszczen w istniejacym budynku produkcyjno-laboratoryjnym na dziaice
potozonej w Radomiu przy ul. Pulaskiego 6/10.

Kategoria obiektu budowlanego: IX-

nr ewid. gruntu: 115 (obr. II, ark. 12), oznaczonych literami A-B-C-D

jimiij i nazwisko autora projektu oraz specjalnosc, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na listij cztonkdw wtasdwej
izby samorzadu zawodowego)

- mgr inz. arch. Anna Przybyszewska - upr. bud. do projektowania w specjalnoSci architektonicznej bez
ograniczen nr St-67/89, wpisana na //sf§ cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw pod nr MA- 0680

- mgr inz. Cezary Olszewski , upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczefi nr Cp-lll-
7342/134/92, wpisanyna //ste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa pod nr - MAZ/BO/2672/01,

z zachowaniem nast^puj^cych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
budowlane:
1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:2)

teren budowy zabezpieczyc przed osobami postronnymi,
spefnic zalecenia jednostek uzgadniajgcych,
zabezpieczyc dojscia i dojazd do posesji,
przed rozpoczeciem robot budowlanych dokonac rozbiorki budynku oraz przetozyc sieci kolidujace z
projektowan^ inwestycjg, po uzyskaniu stosownych zezwolen
roboty wykonywad zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem przepisow BHP,
po zakonczeniu robot uporz^dkowac teren,
przed przystapieniem do uzytkowania obiektu zrealizowac zaprojektowane zagospodarowanie terenu,
stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie,
• geodezyjnie wytyczyc obiekt budowlany w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnie zinwentaryzowac

powykonawczo obejmujac jego potozenie na gruncie,
• usunac szkody powstate w trakcie realizacji inwestycji.
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2. Czas uzytkowania tymczosowych obicktow budowlonych: *
3. Torminy rozbidrki:
1) istnicjqcych obioktow budowlanych nioprzcwidzionych do dalszogo uzytkowania ..;Z)

2) tymczosowych obicktbw budowlonych .*>
4. Szczegotowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie:2)

• powierzyc kierownictwo budowy osobie posiadaj^cej odpowiednie uprawnienia budowlane,
• ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci budowlanej (na podst. § 1 oraz § 2 ust. 1

pkt 1 - rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktrirych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru budowlanego

(Dz. U. z ZOOlr. Nr 138, poz. 1554),
• bezzwtocznie zawiadomic organ nadzoru o zmianie kierownika budowy (robot) lub inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ile taka zmiana nastapi.

5. Inwestor jest zobowi^zany:

1) zawiadomic wtasciwy organ nodzoru budowlanogo o zokoriczc-niu budowy co najmnioj 21 dni przod
zDmicrzonym tcrmincm przystqpionia do uzytkowonia;̂

2) przed przystapieniem do uzytkowania uzyskac ostateczna. decyzje, o pozwoleniu na uzytkowanie.2'

6. Kierownik budowy (robot) jest obowi^zany prowadzic dziennik budowy lub rozbiorki oraz umieScic na budowie
lub rozbiorce w widocznym miejscu tablice. informacyjng oraz ogtoszenie zawieraĵ ce dane dotycz^ce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.2'

Obszar oddziatywania obiektu(-dw), o ktdrym mowa w art. 28 ust 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci: dziaflc? o nr ewid. 115 (obr. II, ark. 12),

UZASAONIENIE
Dnia 30 sierpnia 2012r. do Prezydenta Miasta Radomia wptyna^ wniosek Inwestora o wydanie pozwolenia na
budowQ budynku ZaWadu Mechatroniki wraz z t̂ cznikiem i przebudow^ pomieszczen w cz^sci istnieĵ cego
budynku produkcyjno-laboratoryjnego na terenie nieruchomosci polozonej w Radomiu przy ul. Pulaskiego 6/10.
Do wniosku inwestor zaia,czyi:
- projekt budowlany wraz z kompletem opinii, uzgodnien i pozwolert oraz zaswiadczeniami, o ktorych mowa a art.
12 ust. 1,
- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscî  na cele budowlane,
- ostateczns decyzje. Prezydenta Miasta Radomia o warunkach zabudowy nr 340/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r.

Organ na wste,pie dokonaJ sprawdzenia kompletnosci wniosku pod wzgle.dem formalno-prawnym,
a nast^pnie organ dokonaJ sprawdzenia pod wzgl^dem materialno-prawnym zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy -
Prawo budowlane. W tym zakresie sprawdzono kompletnosc projektu budowlanego i posiadanie wymaganych
opinii, uzgodnien, pozwoleh, zgodnosc z wydang w sprawie decyzjs o warunkach zabudowy, zgodnoSc projektu
zagospodarowania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wykonanie projektu przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i legitymuja.ce siij aktualnymi na dzieri opracowania projektu zaswiadczeniami,
o kt6rych mowa w art. 12 ust. 7.

W postepowaniu administracyjnym zmierzaj^cym do wydania niniejszej decyzji odstapiono od
zawiadamiania wlascicieli s^siednich nieruchomosci z uwagi na fakt iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sî
w granicach nieruchomosci b^dgcych w dyspozycji Inwestora i tym samym jego budowa nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania tych teren<5w i nie narusza interesu os6b trzecich.

W zwi^zku z powyzszym, zgodnie z przepisem art. 35 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane, ktory stanowi, ze
wJasciwy organ nie moze odmowic wydania decyzji o pozwoleniu na budowe., jezeli spefriione sg wymagania
okrellone w przepisach art. 35 ust. 1 oraz art, 32 ust. 4, nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji shiiy stronom odwofanie do Wojewody Mazowieckiego za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od dnia jej dore.czenia.

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowi^zany zawiadomid o zamierzonym terminie rozpocze.cia robot budowlanych, na kt6re jest

wymagane pozwolenie na budowe., wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawuj$cego
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nadz6r nad zgodnoscis realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpocze.ciem, dot^czajgc
na pismie:

• oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzaja.ee sporz^dzenie planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz przyĵ cie obowia^ku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o kt6rym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

• w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzaja.ce przyje.cie obowi^zku pe*nienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o kt6rym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowiane,

• informacje zawieraja,ca. dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym mowa w art, 42 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

B-.—W przypodku gdy uzyskonio pozwolenia no uzytkowanio nio jest wymagano, do uzytkowania obioktu mozno
przystqpic po uptywio 21 dni od dnia dorqczonia do wtasciwogo orgonu nadzoru budowlancgo zawiodomicnio
o zokohczcniu budowy, jozcli orgon w tym torminio nio wniosio sprzociwu w drodzo docyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowi^zkows kontrol^ budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowi^zkowej
kontroli. 2)

1) Jesli nie zachodza. wymienione okolicznosci lub potrzeba-skreslic c'v^ero-
2)Niepotrzebneskreilic " " ' ,

w wys. .y'^i •(. (. £(- ( j v t -
Otrzvmuia:
~7; : '11001013406544
^1. Inwestor: Instytut Technologii i Eksploatacji -.v:¥i!o <

- Panstwowy Instytut Badawczy (^Sf^EK TO&
- Radom, ul. Putaskiego 6/10 /S<^ U

2. A/A " - >
ip.rf.sa Zurowsk*

3. Do wiadomoki:

/-/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu
26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4+1 egz. projektu budowlanego

/-/ do sprawy:AR.II.6730.525.2012.MP
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