PREZYDENT MIASTA KATOWICE
2   czerwca 2006
Katowice, dnia
B-III-JW-7353/46/06 Za dowodem doręczenia!
W dalszej korespondencji proszę powołać się na znak sprawy.
DECYZJA NR 62Q...l 06
Na podstawie art. 28, art. 34 ust. 4, art. 36 ust l, art. 80 ust. l pkt l, art. 82 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji złożonego w Wydziale Budownictwa - Urzędu Miasta Katowice w dniu 25 maja 2006 r, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę stacji paliw na terenie Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17, zgodnie z decyzją nr 96/2005/CP z dnia 28.12.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( B-II-NR-7331/71/05),
zatwierdzam   projekt   budowlany
pn. „Przebudowa stacji paliw na terenie Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. ", opracowany przez mgr inż. arch. Jolantę Iwańczuk posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadane decyzją Wojewody Śląskiego nr 99/02 z dnia 21.01.2002 r. (AG.II.4/AZ/7131/99/2002) i zaświadczenie o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego pod numerem SL-0565 wraz z zespołem projektantów wyszczególnionych na stronie tytułowej projektu budowlanego,
i   udzielam Śląskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach
pozwolenia na przebudowę stacji paliw znajdującej się na terenie Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17, przy zachowaniu następujących warunków:
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nakładam obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie § 2 ust. l pkt 7 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz. Ustaw nr 138 z 2001 r., póz. 1554, należy zachować warunki określone w:
-     decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia nr 44/Ś/06 z dnia 28.02.2006 r. (KŚ.II-JŻ-7624-1-58/05 )
-     oraz w pozostałych dokonanych uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i obowiązujących
przepisach.
zgodnie z art. 17 i art. 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. Ustaw nr 62 z 2001 r., póz. 628 z późniejszymi zmianami ) na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów należy złożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice informację o wytwarzanych odpadach, w tym gruzu i ziemi z wykopów oraz sposobach gospodarowania nimi ( dotyczy odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kg/rok lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 Mg/rok ). trasę wywozu gruzu i ziemi z wykopów oraz dowozu materiałów budowlanych, należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach,
przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (kategoria XX obiektów budowlanych, wg. załącznika do ustawy Prawo budowlane)
zobowiązuję do stosowania niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu
Slrona
 

