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-Biała. dnia 25.06.2020

WvEła n ł

Nr ON.l 510.4.2020.KA

r.

Zawiadomienie o sposobie załatrł,ienia petycji
Napodstawieart. l3 ust. l ustawy zdrria 1l lipca20l4 r. o petycjach
fi.t. Dz. U. z2a18 r. poz. 870) w odpowiedzi
;ę" z dnia 2'7.05.2020 r., w sprarł,ie ,,protcstlt wohec
realizacii ptanowanej inv,estyc.lt pod nczl+,q budov,a stctcii ładiokonwtikaą,jne w postaci
stalowej u,iery: krą7al*ri ,rn
.fundamencie ielbetowyłn wraz 2 instłlacjq anten sektorowl,ch i tłrzqd:eń radioliniowych na d:iąłce nr l373
w Pisarzo-*icach" - uyjaśniamco nastepuje:
na petycję

l ustawy z dnia 0'/ lipca 1994 r. Prarvo budorvlane fi,t. Dz, lJ. z2019 r. poe. l 186 zę zm.).
organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyrli
o zatwięrdzen i u projektu budow l anego sprawdza:
l, zgodnoŚĆ Projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania pru€strzennego iinnymi
aktarni Pralva m.iejscowego albo decyzji o warunkach zabu"dowy
i zagospodarorvania terenu w prąpadku braku
mie-iscorvego Planu. a także wymaganianri oclrron.v- śroctowiska,
w'szczególności określony,rri * decyzji
o ŚrodowiskowYch uwarunkowaniach. o której molva w art. 7l ust. l ustarĘ.z
dnia 3 października 2008 r.
o udostęPnianiu inlbrmacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńsnva
w ochronie środowiskaoraz
o ocęnach oddziaływania na śroclowisko:
zgodnoŚĆ projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami,
w tl,m teclrniczno-buclowlarryrni;
?3, komPletnoŚĆ
Projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opirrii, uzgodnień, pozrvoleń i sprawdzeń oraz
Zgodnie z ut. 35 ust. 1 Pkt

i ochrony ,arńii o której mgwa w art. 20 u§i, l pkt 1b. oraz
ząświadczenia, o którym mowa w art. l2 ust. 7;
wYkonanie - w PrzYPadku obowiazku sprawdzenia projektu,
o którynl lnowa w art. 20 ust. 2, takźe sprawdzenie
Projektu - Przez.osobęPosiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualny.m
na dzień
oPracowania Projektu - lub jego sprarłdzenia - zaświadczeniem.
o którym
informacii dotYczącej bezpieczeńs§va

1,

n,Jr* *

ar"t.

iz

ust. z;

TutejszY WYdział Budownictwajest więc zobowiązany, wyże.i powołanym
przepisem, do sprawdzenia przedkładan ejprzez
inwestora dokumentacji r,v powyŻsrym zakresie, w pia-puatu
urałow, postanorvieniem nakłada obowiązek uzupełnienia
Projektu w okreŚlonYm,t9rminie, a Po jego bezskuteczny* upły*i. wytlaje decyzię odmarviającą
zatwięrdzenia
dokumentacji Projektolve-i i udzielenia pc,r*Jenia na budoi.vę
wnioskowanę.i inrvestvcji.
Ponadto stosorvnię do PrzePisu art. 3 5 ust. 4 Prawa budowlanego.
organ nie moze odmówić rvydania decyzj i o pozwoleniu
na budowę w razie spehienia wyrnagań określonych
w ust. l Jru, fo,t. 3i ;;,. ;;;;;;"".}:-ż;uau

ru;.rt

konsekwencją
uYnikającego z art, 4 Prar,va budowlanego, prawa do zabudow,y
nieruchomości gruntowej. do którei inwestor ma tytuł
PraWnY, Zgodnie zart,4 usta\,v-Y Prawo buclowlatle,,każcĄ,,ro prrro zubuclowl,nieruchomości
gruntou,e.i, jezeli wy|ęąlę
Prawłłdo d-vsPanollania nienrchomoŚciq na cele butlowane,' porl wctrunkiem igoclności załiier:enia
belclovłanego z
Pr:ePisumf" Warunkiem, ktÓry musi zostać spehion;,,. alry podlniot dysponujący nieruchomością
mógł skorzystać zprawa
zabudowY,.iest
wYmóg PrzeProwadzenia posiępowańia zgoanle , ouńiąłącynii przepisanri. pode_jnrowane
zamierzenie
budowlane musi bYĆ zatem zgodne z przepisaini Prawa ńdowlun"go
przepisami

n.ai z

wykonawczymi do tej u§tawy.

NaleŻY więc stwierdzic, Źe każdorazowo organ administracji
architektoniczno-budowlanej,

dokonuje kontroli

PrzedłozonYch PĄektów budowlanYch z uwarunkorvaniarni r,vynika.iąc,ymi z przepisów
obowiazującego prawa.

ponadto inforrnujęo Że wniosek
o pozwolenie na budowę inwestvcji na dz" nr l373 w pisarzowicach nie
dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 5G.
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