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(nr rejestru wniosku o poz. na budowę)

DECYZJA Nr 257/16
ST-LU-CH/DECYZJA/5807/2016

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.l, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 17-06-2016r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę,
dla

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, z siedzibą ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów Kolonia,
obejmujące

halę na sprzęt rolniczy na działce nr ewid. 322/101 
w obrębie geodezyjnym Okszów Kolonia, gmina Chełm

wg projektów budowlanych -  autorzy: mgr inż. arch. Witold Rudecki upr. nr 4/03/SLOKK do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej, wpisany na listę członków ŚORIA nr ewid. SL-0936, mgr inż. Jan Bissinger upr. nr UAN-VI11/83861/192/88 w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania budynków oraz innych budowli, wpisany na listę członków ŚOIIB nr ewid. SLK/BO/1844/04,

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 
ustawy -Prawo budowlane:

-H—Szczególne w aru n k-i-z-abez p i eezen i a terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
3r.—Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
3. Terminy rozbiórki:

1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
2) tymczasowych obiektów budowlanych.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.
a) powołać inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca I994r -  Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z § 3 pkt 2 a) Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, 
poz. 1554 z późn. zm.).

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje 
nieruchomości:

1) działkę nr ewid. gruntu 322/101 w obrębie geodezyjnym Okszów Kolonia, gmina Chełm.

Od uzasadnienia decyzji odstąpiono (art. 107 §4 kpa).

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem 
Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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