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Zawiadomienie o sposolrie załatwienia pe§cji
Na podstawie art, 13 us1

petycję

1

ustaryy

:11ĘĘl l lĘca

2014 ,. o peą,,cjach (j.t.Dz. |J. z20\ 8 r. poz. 870) w odpowiedzi

z dnia 27.05,202a r., rv sprawie ,.prołesłu wobec
realizacji ptanowaneJ rł?v,ęslvc1l pod nazwq hudrlv,a stac.li ba;owej łelefonii komórktłwej tt po,staci stalowej wieżv kratowej
nafunrlamencie płytowyłnz instalac,iq amen seklorov,l,ch i rcłdioliniowychuruz : ur:qd:eniumi stenłjclcy-mi nu dziąłce nr
3009 w l|ilamowicącł" - r,vfiaśniamco następuje:
na

l pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i.t, Dz. I.]. z20l9 r. poz. l 186 ze zm.),
organ adnrinistracji architektoniczno-budolllarrej przed wvdaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyz,ji
o zafwierdzeni u pĄ ektu budorvlanego sprawdza:
1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami mie_jscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi
aktami Prawa miejscowego albo decyzji o vvarunkach zabudorvy i zagospodarowania teretlu w przypadku braku
mie.iscowego planu, a takze wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi u, decyz"ji
o Środowiskorłych uwarunkowaniach. o której mo\ya w alt.71 ust. l u§tawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostępnianiu infornrac.ii o środowisku i .iego ochronie, udziale sprrłeczeństwa w ochronie środowiskaoraz
o ocenach oddziaływania na środowisko;
2. zgodnoŚć projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w §m techniczno-budowlanymi;
3, komPletnośc pro1ektu budorł,lanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz
infonrracji dotyczącej bezpieczeństwa i ochron1, zdror.via, o której mowa w art. 20 ust. l pkt lb, oraz
zaświadczęnia, o którym mowa w art. l2 ust. ?:
'1. wYkonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w ań, 20 ust. 2, także sprawdzenie
Projektu - Przez osobę posiadającą tłymagane uprawnienia budowlane i legi§muiącą się aktualnyrn na dzieti
trPracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniern, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
Zgodnie z art.35 ust,

TutejszY WYdział Budownictwa jest więc zobowiązany, wyżei powołanynr przepisem. do sprawdzenia przedkład anejprzez
inwestora dokunrentac.ii w porłyższ,vm zakresie. W prąvpadku braków., postanowieniern nakłada obowiązek uzupeinienia
Projektu w okreŚlonym terminie, a po .iego bezskutecznym upĘwie wyclaje decyzję oclnrawiającą zatwierdzenia
dokumentacji projektowej i udzielenia pozlvr:lenia na budowę wnioskowanej inweslvcji.
Ponadto stosownie do przepisu art, 35 ust. 4 Prarva budowlanego, organ nie moze odmówić wydania decyz_ii o pozwoleniu
na budowę w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 tej ustawy. Zasadata jesi konsekwencją

wynikaiacego z art, 4 Prawa budowlanego, prawa clo zabudow;, nieruchonrości gruntowej, do której inwestor ma tytui
Zgodnie ząrt.4 u§taw},Prawo budowlane,.kazĄ, ma pr{twl zabudtlwy nieruchomclści gruntolłej, ieżeli wykąze
d.a
dYsPonau;ania nieruchomo,icir1 łłucele budou-ane, pod. v,arunkiem zgoclnośc:i zamierzenia buclrł**lanego z
Prawo
pra\Ą,ny.

PrzePisamf' . Warunkiem, który musi zostać spełniony, aby podrniot dysponujący nieruchomością mógł skorąvstać z prawa
zabudowY, jest wYmóg Przeprowadzelria postępowania zgodnie z obowiazującl;miprzepisami. Podejńowanó zamierzerrie
budow|ane musi hyć zatem zgodne z prnpisami Prawa bu<lowlanego oraz Ź pirepirumi wykonarvczymi do tej ustawy,

NależY więc stwierdzic. ze każdorazowo organ adniitlistracji architektonicmo_budowlanej,

dokonuje kontroli

PrzedłożonYch proiektów budowlanych z uwarunkolvaniami rvy,nikajacymi z przepisów oborviązującego prawa.

Ponadto informuję. że wniosek o pozwolenie na budowę inrvestycji na dz. nr 3009 w Wilamowicach nie
dotyczy budowy stacji tlazowej telefonii komórkowej 5C.
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