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DECYZJA NR 577120

Na podsla\vie arl, ]8. art- ]] ust. l, irń, 3-1 ust,.1iart, 36 ustar,,y,z dnia 7lipca 1994 r. Prarł,o
budorvlane I Dz_ Il. z 2020 r, poz, 1333 z późn, ,zm. ) olaż na podsta\\ie ań. 104 usu\r! z dnia
14czeNca1960r, Kodeks postępo\lania administraclnego ( Dz, 1,.z2020f.po7.2567późn,zm,)
po lozpatrzeniu \\,nioskLr na blldo§ę, z dnia: 2,ł.()9,2020 r,

zatwierdzam projekt budowlany,, i udzielam pozwolenia na budowę,

dla

Ilodowla Zarodowa Zwierząt Sp. z o. o.

"Zołędnica"
z siedzibą w Żolędnicy nr41

- budowę budynku inwentar§kiego - jałownika wraz z instalacjami: wodociągową, elektryczną
oraz kanalizacją d€§żczową

- budowę zbiornika na wody gnojowe wraz z instalacją wód gnojowych
na działce o nr ewid. gruntu 357/1 położonej w Zakrzewie

proiektanci: mgr inź, N,lirosłarv \\'ęcłaś. spec'al.: arch. konstr, bud.; nrupr, ]685,]94ilo, 1688/9.1ilo
jcślc/ld]ki.1! Nje]lono]\liej()lrę!o§cl l/h] lil\nienn} Budo\nictwa o irewid, WKP]Bo]5.19.1"0l
ngr irrz, Dominik Zakrzerł,ski. spccjaL: instal,; nr upr, WKP1(]]101P(X)I]/l 6
j.n (/n!]kic|r \\ ie]ko|o]\].iej ()llęg.§ei l/b) li/\nicnn\ Budo{nicnił o DI erlid,\ł-KP]]l']0277] l6
inz, Krz1 szto l'\\'alkowiak, specjal,: instal-inź,i nr upr, l75],9.1'1I-o
jcn.żld][i. l $ it]lo|o]\kiej ()klęr.§ej l/b) lnl)nic.ó§ Bud0wnicnla o tr erl id, § KP,lS]5j95]0l

z zachorvanicn nastę1lujacl,ch rrarunkólv:
1, Szczególne rvarunki zabczpicczcnia tclcnrr brrdow1, i prorvadzcrlia robót budo\.vlan}ch:

- budorvę nalez1, prorł,adzić zgodnic z rvarunkami pozrł,olcnia. zatwierdzon!'111 p]'ojektem
budorvlan_vnr i obowiazujacymi przepisami rv sposób nie zagrazając1, bczpieczeństuu lrrdzi
im]cn]al
przcd przvstqpieniem do robót oraz rv tlakcie *ykon1,\vania na]eżv przcstrzcgać ispclniac rłanLnki
i wl,mogi zalł,anc ł, opinlach. uzgodnieniirclr i decyzjach organ<iw i instiucji opiniując},ch
lLlzg-rJni.ql.r.h pr,,j. kl l,,1,1orr lanl:
kazda łnlirnę opinii idecyzji organórł, i instllucji dot_vczącą rcalizorvanego plojektu nirleź},
niezrłlocznic pl,zcdłoźyć do uzgodnienia rł Wydziale Arclritektury. Budoulictrva j ochronl
Srcldowiska Starcst\\,a Polviato\\cgo rv Rirrviczu z rrnioskiem o §plowadzenie zmian do niniejszej
der-lzji. jeźeli taka koniccznośc będzic rł,lnikać z treści §/§, dokunentólr,;

- gecldezljne *l,znaczct,lic obicktórł, oraz rrlkonanie in$entar}zacji po\Ąlkonawc7ci nalcżv
porłierzyć uprarvnioncnlu gcodccic.

2. CZas uż)tkowania tymczaso\\_1ch obicktów brrdorłlan1,,ch:
- obiekt) t_v-nrczasorve posta\ĄJionc na czas budouy mogą być uz]tko$,alrc nic dłużei niź 30 dni

od ditt) zalriadonrienia o zakończeniu budorł,y.
3. l'crmin1 rozbiórki:

a) istniejącl,clr obiektólv budolvl:urych nie przewidzianych cio dalszego uż)lko\Ądnia: (n ( dt,t\l/_\]

b) t,vmczasowl,ch obieklów budowlanych: (nie dory-cł-)

obejmuj ące:



.ł. Szczególo\\,,e \\,tmirgania dot\,ozące iadzorLl na budolvici
rtstanowić inspeklola nrdzolu in\ł,estoNkicgo o spccjal,: konstr,-bud, Zgodnic Z .s ] pkt2a
rozporządzenia N4inistra lnliłst|uktury Z dll ia l 9 l istopada 2 00 1 roku \! s prawie rodzaj ó\ł
obieklów budo$1an},ch. prz1, których rcalizacji jest wl,nragane usnnowienie iispektora iadzoru
i1,l$,estolskiego (DZ.U, z 2001 roku Nr l38. poz, 155.1):

5. Kierowrrik budorl1 (robót) jest obowi|L7xn} :

a) prorvadzić dziennik budorr1:
b) umicścić na budo\łic. \1 widoca}m miejscu. tłbiicę infilrmac}:ina oraz oglrlszenic zawierlj4ce dane

dot},czące bezpieczeńst\\,a prac\ i oc hron), Zdro\l ia i

c) odpo\\icdnio Zabczpicczlć teren budow1
w),nikliąc}ch ., ań, ]6 ust. l pkt 1 .+ oraz art, ,+2 ust. 2 i ] usta\!) z clnia 7lipca 1994 r. Plilwo
budo\\]ijne],,

UZASADNIENIE

Zgodnie 7 ań, l07 .§ ;l k,p.a, oclstąpiono t)d uzasadnienia dec},Zii. gdl,z urr,zględnla ona żądanic stlon}
\ł całości,

Orzeczenia dokonano na podsta\\ie zgromadzonego nratcriałLl dowoclowcgo u'cak]ści znancgo
stronie poslępo\!ania. kloł nie uległ zmidnie. \Ia.jąc na u\\'adzc ckonornikq postęporlaIlia administra
cljnego, odstąpioncl od plzeplol zenia plocedury prZcwid7ianc] rł, an. l0 .E l ustarlv z dnia
]:l czer-\\,ca l9ó0r. Kodeks postępo\\,anjł administrac},jncgo (l)7, l],72(]20r, pł:z- )56 zpóżn. zm.).
l)ziałanic to podyktolł,anc jcst 7asadą \\ltikaiącit z ań, 12 \\)żej c11olvanej ustarl_,-, który brzmi:
,.organ1 administracii publiczncj porł,irrnl działać u.spra\!ach \nikliwie i szl,bko, posługqjąc się
irożli\\ie najprostsz}mi środkami prowad4c)mi do je.j Załat\\ienia", Regulacja ta \\f,raźnic podkrcśla.
zc szl,bkość postęporvani! slaio\\i. obokjego prosk)t,v, icdcn 7 poL]sta\\l]lwch normat),\\nvch
skladnikó\\. Sprau,ności postępou,ania,

()d niniciszc] dccl,zji przysługrrjc od§ołanie do Wlljerlod_,- Wielkopolskiego rł Poznaniu za moinr
pośrednictwcm \Ą tcrminic ].l dni od c]nia jej rlilręczenia, W lrakcie biegu termiiu do \\,niesienia
odwolaniJ strona l1loże Zrzec się pru\!u do \lniesienia odwolania u,obcc organu adminjstracii public7nej.
którl,rrl,dał decl,zje. Z dnien doręczenia orpanowi adlninistracii publicznci ośu,iadcZcnia o 7rżcczcniu
się prarł,a do \ł,nicsicnia odu,ołania pr7c7 ostatnią ze stlon poslępo\lania. decl zj.r st.rje 5iś U\lille!żna
i prawomocna, Decl,zja podlcga rll,konaniu przed upły\!ern lernriiu do \\Ńesienit odrvtrłatiir. jeźelijest
Zgodna Z żądaniem \\sz},stkich stron Lub jeżeli \rsz},stkie stron!, zrzekł} sie pra\\a do \uiesielia
od\ołania, W przypadku zIożeiiLl plzez slronę oś\\iadczcnia o z],Zcczcniu sig pia\\ a do od§o]anja
od dccl,zji nlc prz,lsługujc plirrł,o do odrł,ołania się ani skargi do sadu administrac\ inc!o,

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Dokonano zapłatv opłat} skalbo\\,cj rł, rłl,sokości 3,ł.00 7ł u, dniu 24,09.202() r. na rachunck ( ]],zędLL

Miejskicgo Gnriny Ra\\,ic7 ni konta: 20 ] 020 ,ł027 0000 l602 l 525 l668 Bank Polski PKO S.A.
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Ooieczętowanv Droiekt budowlanv stanowi integralnączęść ninięjszei dęcvzii.



Otrzymuia: /:a pon, irĘllnien l)lbijlll)

€) Pani Pamela Chudy
( pelnonocnik odol|li żlroclo,łej Zvielz(rt "Żołędnicd'Sp. ż o.a )

2. a/a

Do lyiadomości: 1:a2.)tvie żehiei adbi(r1!)

1. Polliatlo\\,_y. Inspektorat Nadzoru Budo\ł]anego
Ra\icz, Wab, J,DąbroWskiego m 2 (l{\,.ia + p|ij.kt huda|l1d|ł)

2. Burnlistrz Vllcjskicj Górki
3, Wydział Geodcz|i. Kańografii. Katastru i Cospodarki NieruchomośOiami

\\lfi, ileq:id Proickl :agaspanLnol an d hu!ki/

Infbnnacia o ninicjsle.j declzji oraz o nlozliłrlści zapoznania sie z dokumeDtacją sprawy. § tym
z Llzgodnieniem regionalncgo d}rrcktora ochlon!,środo§,iska iopiIlią inspcklorł senitarnego. podlegl podaniu
do publiczncj wiadonlllści zgodnie 7 alt, 95 ust, 3 u§t1\\,},z dnia ]] paźdZiernika ]008 r,

o udostepnianiu inlbrnlacji o śloLlo",isku ijego oclrronic. Lldziłle spolcczcńst*a lr ochronie śIudo*,iska
oraz o ocenach oddzia\ 

",anii 
na środowisko (Dz. t], z 20l8 r. pou, ]081. z późn. 7nl. )r

Inlirrnracja o niniejslej dec]7ji i o nto7liwościach zlpoznania się zjej tteścią oraz 7 dokunlcntacią spra§}
pocllega podaniu do publiczn!,i §iadontości Zgodnic z ait. 12 Llsr. 6 Ustł\\} l dnia ] paźdliemika 2008 l.
o udostępnianiu inftllrnacji o środo*,isku i.iego ochrtlnie. udziale społęc7el]stwa § ochrclric śrcdowiska
oraz o occnach oddział\tlania na śrtrltltisko (Dz, L] z20l8r,poz,2081.1pi)źn,zm,)l'

pouczeniei

1,In\łc§torjcstobowiązan)za\\iadomićo7a1]lierzonlntenlinierozpt)czeciilrobótbudo\\,lanych§,laści\\},
olgan nad7oru budo§lancgo oiez proj§kll]nli spra\\uiąccgo nadzór nad zgodnością realizacji budorl1,
Z proieklem. dołaczając n1 piśl]lie:
1) oś§iadczcnic kicrowltika budo§},(robó() stwicrdzajacc sporządzcnic planu bezpieclelist\a i ochron)

ztlro*ia oraz przyjęcie obowia7ku kielo§ania budo§,ą (robotami budo§lanylni). a takżc Zaś\\iadczcnic.
o któr}nr lnowa \r, art, l2 ust,7 usta\\} z dllia 7lipca l99,1r, Plltwo budotlanei

2) w plz\?adku u§tano§,icnia nadzoru in§cstorskicgo oślviłdc7cnic inspcklor,r nadzolll inlvestorskiego
st\\ icrdżajace prz\jęcie obo§ iązku pełnienia nadzoru inwestoI skiego nad danvnli robotalni bLrdo$ la
n),mi. 1także 7aś§ iadczcl,Iic, o którynr lno\\a §,art, l] Lrst, 7 ustaw} z dnia 7 lipr-a l99_1 r, Pra\o

]) inltlnlację zl* iera]ącą dalrc zalnicszczonc w ogłoszcniu. o któryn lno\la \\, arl, .l2 ust, 2 pkt ]
u§ta§} zdnia7lip.a l99.1l Pla$t)t]udotlane(zob,at.llust..1usta\\,}7dnia7lipcal99:1r,

Ił,llvo budo§ lanc),
2, Do uż)lko\!a]lia obiektu budo*lanego. na blldo§ę którego w\'fiaganc ]cst poz§,olcllic na budowę. nlożn1

prłstąpić po zav!iadomieniu rrłaściuego organu nadzoru budotrlanegtr o zakońc7eniu budo§},. iczcli
organten,wtcnninic],1dnioddniadolęczeniaZawiadoltticnia.nicZgbsi sprzecił,u lł dlldze decyzji
(Zob, ań. 5.1 ustawy 7 dnia 7 lipca ]99.1 r, Pra\\,o budo$lane), Pr7ed prłstąpicnicln do Użltkowanie
obicktu bUdo\!lanego inwest(n jest ołlo!!iąZan} uzl,skać decyzje o poz*'()leniu n.l uź.vtko\!anie. je7eli
na budolr,ę obicktu budo\!lancgo.jcsl §}lnaganc pLrZ\\,Lrlcnic na budol\ę i.]cst on Zaliczon) do ketegorii:
V. lX-XV1. XVII (7\\].iatkiem warsźató\\ rzemieślniczlch. stacjiobdugi poja7dów. mvjni §lnochodo
lr_lch i garaży do pięoiu stlno\\isk §ł4cznie). XVlll (ż \\},irltkien obiekti)w magaz},norl}ch: bud}nki
sklado§c. chłodnic. hall8ar} i §iat}. a iakżc bLld},nkó\\,kolc]o§ych: nastawnic_ podstac]c tlakc!.inc_



jokonlot] §,t]\\ nic. §agono§nic. strażnice pl7eja7do\!e iDl}jnie 1łboru kolejo\\cgo), Xx. XXII
(z tł},iątkicm placó\\ sktado\\} ch. pon(]iow] ch i parkiIg&\ )_ XXI\i (7 \!}aatkiem sta\\(nv r] bn)ch).
xxVlI (7 \\,}j4tkieln jźV(]\\. \taŁjw prżcci,wpo§,od7io§) ch. opasek i o5lróg brzcgo*!ch ola7 ro\\ ó§
melionc},ill}ch), XXVllL \xX (7(lb. tU1, 55 ust, l pkt l USle\\} 7 dnia 7 lipca 199,1 r - Prawtl

bLrdot!lenc).
.], In§,csn]r nloźe p17}st4pic do uZ),lkowania obiektu plzed rrlkonanicln w545tkich robót budollanych

pod rlanlnkiem u^,skania po7wolenia lta uż}tko$anic §,\danego przez w,łaścilł1 oi!.all nad7Lrnl

budo\tlanc_1o (Zob, art 55 usl, l pkt ] usle\\! 7 dnia 7 lipca l99.1 r, Pra\ro budowlane)
.ł, In§,estol7amitlsl&rkonaniazarr,iadomieniat)zakoliczcnitlbudoi)moźeir}llapićzv\llioskicJ]low}clanie

decl,zjio pozlrolcniu na uĄtko\!anie (lob. art,55 u§t. ] ustaw] l dllia j lipca 199l l. - Ił.l\!o bud0v!lrllc),
,§ Przed \\}danieln declzji il sprauic pLlzllolenia n.j uż}lko§anie obiekfu bUdowlanego !\laści\\} olgan

nadlorLr budo\r,lłncgo pr7epro\\tldżi obo$ia7ko\\ą kontrolę budO§} Zgodnic 7 aft, 59a usta§} l dnia
7lipca l99.1l I'ra§o budolrlane (7oh,a ,59Ust, l Llsra§],7dnil] lipc.l l99,łL Prawo budo\\lane')
\vlliosck o Udziclcnic po7\rolenia Da uZ)lko§,anie §taDo\\,i wel\!anic \\łaścitcgo organu do plzeprorra
dzenia obo*ilzkotrej konlroli budo\\} (7ob. ań, 5] usl, 6 ustaił} 7 dnia 7 lipca l99,1 l Pra\o
budowlanc),

') Należyłpisać.,b dosę'' lU b ..rozb iórkę".
]) NalcżJ łpisać .,bDdowlany ' lub ,,,ozbiórki".r) Należy ]vskźŃ podsta$! pralvną nalożenia wm rków, np, !ń.36 usl lpktlł,ań42ust2i]ustał}zdDia7Iipca]99,1r Prawo budow]anc

alboart.93 ust 2 i3 ustaBfzdnia3 paździcrnika 2008 r o udośępnimiu inlomacji o środow]sku i.]ego ocnronie. udziale społecżeństwa
N ocfuonie środołhka oru o oceuach oddżiały*Mia naśmdoNisko (Dz U ż20l6r poz :]5:]),

r)DotyczydecP.ji§rdany.nwtokupośępow.nla.rYńńachklórcBoprzepro§admnoponoMąóceueoddzialywaDianaśrodo\łisko
l) Dotyczy prżedsięvżięć mocących Tacząco oddział]s,.ć na środovisko


