STAROSTA BEŁCHATOWSKI
ul. Pabianicka 17lt9, 97

Bełchatów dnia 04.12.2020

r.

-400 Bełchatów

(nazwa i adres organu wydającego decyzję)

1248.2020
(rlr rejestru organu wydającego decyzję)

znak: AB.6740.
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DECYZJ A NR 1447.ż020
Na podstawi e art. 28, art. 33 ust. l , art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekstjedn.: Dz.IJ.z2O20r.,poz.1333zezmianami) otaznapodstawie art.104 ustawy zdnia14cz-ewca 1960r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. IJ. z2020 r., poz.256 zpóŹn. nrl.)
po rczpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę zdnia26.10,2020r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla:

Rzymskokatolicka ParaJio p.w. Św. Teodora Męczennika
i NajświętszegoSerca Puna rezasu w Kociszewie
Kociszew 1, 97-425 Zelów

obejmującego:
i. remont kościołap.w. Św. Teodora Męczennika i Najświęt§zego Serca Pana Jezusa

Lokalizacja inwestycji: dz nr ewid.: 449robręb Kociszew, gmina Zeliów.
Autorry projektu:
Maciej Kuśspecjalność; konstrukcyjno-budowtana
pod nr ŁOD/BO/l025l02.

bez ograniczeń, nr upr. l51/00AMŁ, cńonękł-ódzkiej

OĘgowej Izby InZynierów Budownictwa

zachowaniem następujących waruŃów, zgodnie z art. 36 ust. l pkt 1-4 oraz art. 4ż ust. 2 i 3 ustawY z dnia
Prawo budowlane:
7 lipca|994 r.
1. SŻczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
(zgodnie z art. 28 Pb),
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Ż
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4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
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roboty naleĘ prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
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POUCZENIE:
l. lnwe§tor jest obowiązany zawiadomió o miermtrym teminie rozpoczęcia robót budowlmych wlaściwy organ nadzoru budowlłrego oraz pĄektanta sprawjącego
nadzór nad zgodnością realizacji budowy z pĄektem, dolączając na piśmie:
ochrony zdrowia orz pzyjęcie obowiązku
oświadczenie kieiownika bu<lowy (rŃót), stwierdzające spoządzenie planu bezpieczeństwa
,
kierorvania budową (robotami budowlanymi), atakżc zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 u§t. 7 ustawy zdnia7 liPca 1994 r. Prawo
budowlane;
wprzypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku
Ńiónia oaa"oru inwestorskiego nad danymi róotami budowlanymi, a także aświadczenie, o któr}m mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia

-

i

l)

2)
3)

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

infómację zawieąiąoą dmeamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowaw art.42 ust.2 pkt 2 ustawy zdnia 7lipca 1994 r,, Prawo budowlane.
2. Do uźrytkowania obiektu budowianugo, n"'bodo*ę którego wymagane jest pozwolenie na budowę, możla prżystąpić po zawiadomieniu właŚciwego organu nadzoru
przystąpieniem
budowlarrego o zakończeniu budowy,.1ezeti organ ten, w teminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciw w drodze decyąji. Pzed
jest wYmagane
do ulyłkoiania obiekfu budowlanego inwestoi jest obowiąay uzyskać decyzję o poavoleniu na użrytkowanie, jeZeli na budowę obiektu budowlanego
po"*Ól"ni" na budowę i jest on zaiiczony do kategorii: v, Ix_xvl XVII (z wyjątkiem warsźatów rzemieślniczych, stacji obsfugi pojazdów, myjni smochodowych
chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowYoh:
euażry fu pięciu stanowisk włąonie), XVnl (" wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe,
na'st"*ie, podstacje trakcyjne, iokomotywownie, wagonomie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, )O<1I (z wyjątkien Placów składowych,
po§tojowlcń i parkineow), xXlV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeci\łpowodziowych, opasek i ostfóg trzegowych oraz rowów

i

melioracyjnych), XXVIn-)O(X.
na
3. Inwesiór moie przrystąpió do ulytkowmia obiektu budowlanego przed wykonaniem w§zrystkich robót budowlanych pod wanrnkiem uzyskania decyzji o Pozwoleniu
uirytkowmie wydanej przez właściwyorgm nadzoru budowlmego.
4. Inwestor miast dókonania zawiadońienia o zakończeniu budowy może wysĘpić z wnioskiem o wydanie deoyzji o pozwoleniu na użytkowanie
5. pred wydaniem decyzji w sprawie poruoleniana wytkowanijobieltu Ludówlanego właściwyorgan nadzoru budowlanego przeprowa<lzi obowiązłową kontrolę
do
budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dni ; 7 lipca 1994 r. - i"rawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie §tanowi weruanie właŚciwego orgarru

obowiązkowej kontroli budowy.

prz€prowadz€nia

Decy4ja o pozwoleniu na budowę wgasa, jeżeli hudowa nie zostanie ruzpoczęta przed uPłYwem 3 lat
od dnia, w którym decy1ja ta stanie sĘ ostateczna lub budowa zośanieprzerwana na czas dłuŻsry niŻ 3 lata-

Adnotacja dotycząca oplatv skarbowei

:

zart.2pkt2ustawyoopłacieskarbowejzdnia16listopada2006r.(t.j.:Dz,U.z2020r.,

poz. 1546).
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2.Urząd Miejski w Zelowie.
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Parafia p.w. Św. Teodora Męczennika i NajświętszegoSerca Pana Jezusa w Kociszewie

Do wiadomości:
l, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie (+
3. a. a. (+

łstateEna dn n

egzemplarz projektu budowlanego).

l

egzemplarz projektu budowlanego).
i](
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Sprawę prowadziła: Pauliną Kamińska (tel.: 44 635 86 82)
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art, 13 Roąorądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwieńia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycmych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik
Urzędowy . UE z dnia 04.05.20|6 r. L l l 9/l ),Starostb Bełchatowski informuje:
1. Administratorem danych osobowych przetw?irzanych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie jest: Starosta
Bełchatowski.
2. lnspektorem ochrony danychjest Bogdan Stachowicz, dane kontaktowe : Bełchatów ul. Pabianicka26 budynek B
pok.2 l, adres e-mail : bstachowicz@,powiat:belchalowski.pl
3. Administrator danych osobowych przeffiraxza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

zawaĘch umów oraz na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane doĘcą.

4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisu prawa lub zawartej umowy nie wymaga uzyskania zgody
osoby, której dane dotyczą, przy czym dane te rnogą być przatwarzane tylko w celu i zakresie , w jakim zostały

pozyskane.

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu: a) wypehienia zadń realizowanych przez urąd, na podstawie przepisów
prawa. b) realizacji zawaĘch umóĘ w zakresie niezbędnym do realizacji umów c) zgody udzielonej przez osobę,
któĘ dane dotycą, w zakresie i ce|uprzeznią określonym.
6. W związku z przptwananiem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zńania publicare lub dziaĘące na zlecenie organów władry

publicmej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, na podstawie obowiązujących przepisów, i w zakresie określonymtymi prze|isami ( np. ustawy
o dostępie do informacji publiczrej)
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie

przez okres oraz

w

zakresie wymaganym ptzez przepisy okeślającezasady archiwizacji

dokumentów urzędowych.

8. W związku zprznlwarzaniem danych osobowych, osobie

a)

dane

przechowywania

dotycą, prrysfugują następujące uprawnienia:

do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii łch danych;
do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub

prawo dostępu

b) prawo

któĘ

i

niekompletne;
c) prawo do żądaniausunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są

już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane. - osobą której dane dotycą,
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na
przetwarzanie darrych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma irrrrej podstawy prawnej
przeŃłarzania danych, - dane osobowe przefrłarzdne są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą
kwestionuje prawidłowośćdanych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osobą któĘ dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żątając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już
danych dla swoich celów ale osoba, której dane doĘcą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony ub dochodzeniaroszczeń,
- osoba, której dane doźyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
e) Prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącmie spehrione są następujące przesłanki: - przetwarzanie
danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrńonej
przeztą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec ptzefultarzania danych - w przypadku gdy łącznie spehrione są następujące przesłaŃi: zaistnieją pwczyny zvłiązane ze szczegó|ną sytuacją, w przypadku przetvłarzania danych na podstawie zadania

realizowanego

w

interesie publicznym lub

w

ramach sprawowania władzy publiczrej przez Admnistratora, -

przstwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realżowanych prz.ez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolnościosoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane doĘcą jest dzieckiem.
9. W przypadku gdy przetwavanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych osobie , której darre dotycą przysługuje prawo do coftrięcia tej zgody w dowolnym momencie, Cofitięcie to
nie ma wpływu na zgodnośćprzretwarzanią którego dokonano na podstawie zgody przed jej cottięciem.
l0. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osobie któĘ dane
dotyczą przysfuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru właściwegow sprawach ochrony danych osobowych.
ll.Urąd nie profiIuje danych w rozumieniu Rozporządzenia .
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