
Bełchatów dnia 04.12.2020 r.

STAROSTA BEŁCHATOWSKI
ul. Pabianicka 17lt9, 97 -400 Bełchatów

(nazwa i adres organu wydającego decyzję)

1248.2020
(rlr rejestru organu wydającego decyzję)

znak: AB.6740. 1 .1L31.2020.3.PK

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 Najświętszego Serca Puna rezasu w Kociszewie

Kociszew 1, 97-425 Zelów

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

Lokalizacja inwestycji: dz nr ewid.: 449robręb Kociszew, gmina Zeliów.

Autorry projektu:

Maciej Kuś specjalność; konstrukcyjno-budowtana bez ograniczeń, nr upr. l51/00AMŁ, cńonękł-ódzkiej OĘgowej Izby InZynierów Budownictwa

pod nr ŁOD/BO/l025l02.

z zachowaniem następujących waruŃów, zgodnie z art. 36 ust. l pkt 1-4 oraz art. 4ż ust. 2 i 3 ustawY z dnia

7 lipca|994 r. - Prawo budowlane:
1. SŻczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

l ) ludowę moma roąocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę (zgodnie z art. 28 Pb),

2i roboty budowlane nalezy realizować ,godni" Ż zavierdzonym pĄeklem budowlanym, obowiązującYmi' p.".pir*i, w tym technicmo-budowlarlymi, bhp i ppoż,, sztuką budowlaną oraz nie naruszając Praw osób

tzscich,
3) naleiry spehrić wymagania określone w uzgodnieniach, opiniach branżowych orazdecyzjach i Postanowieniach

wynikających z przepisów szczególnych,
4) *srerie_ ńolizje w ierenie, p.r"UudÓ*u infrastruktury technicznej i ewentualne szlcody powstałe w wYniku

prowadzenia prac budowlańych inwestor winien rozwiązać we własnym zakresie, na własnY kosź oraz

zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) uiunięcie łrzew i krzewów wymaga uzyskania zezwolenia w Ębie określonym w ustawie z dnia 16 kwiefiria

2004 r. o ochronie ptzyrody,
6) przed przystąpieniem do robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia kolizji zabudowY z sYstemem' 

melioracyjnyń, naleiry postępować zgodnie z przepisami zawafimi w ustawie z dnia}O liPca 2018 r, Prawo
wodne,

7) po zakończeniu robót teren zagospodarować zgodnie z pĄektem zagospodarowania terenuo

S-Terminy*ezb'ióed,-
ł) isfitiqiqeyeh ebiektórv buderr,łanyełr nłeprzervidziarł,eh de dtłszege ułfl<Owfllłi8;:::,,::*,,,,:::,,,,,,:'',,,,','':::''

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
l) roboty naleĘ prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,

2) prowad"ic dziónnik budowy zaĘestrowany w orgalrie architektonicmo-budowlanYm,
3) ioboty rozbiórkowe naleĘ prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika róót,
4) ustan'owić inspektora nadzoru inwestoiskiego w specjalności: konstrŃcyjno - budowlanej zgodnie z §2 ust, l

pkt 2 roąorŻądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 200l r, w sprawie rodzajów obiektów

budowlanych, prry których realizailijest wlmagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (ekst
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jednoliĘ Dz.|J. z200l r. Nr l38 poz,1554),

5. Inwestor jest zobowiązany:
l) spetnić warunki instytucji uzgadniających, .

ż) zorganizowac proces budowy, " 
uwzgię,Óni"niem zawaĘch w przepisach zasń bezpieczeństwa iochrony

zdrowia, o których lnowa w art. 18 Pb,

3) zawiadomićwłasciwy organ nadzoru budowlanego o rozpoczęciu rozbiórki,

6. Kiemwnik budowy jest obowiązany:
t) prowadzić dziennik budowy łu+re+łO*i;
2) umieścić na budowie łubł;źbłefeą *-*iao.^y* miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszsnie, zawierające

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

3) odpowiednio zabezpieczyćteren budowy (rezUłgł*+

óLr;,fuE;k
NAGZELNlK WYDzlFNAGŻELN|K WYDZIAŁU
Ałchitgktury i Budownlctryr

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważrionej do wydania decyzji)
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IJza§adnienie

W dniu 26.10.2a2hr. inwestor z)oĘł do Starosty Bełchatowskiego wniosek w sprawie wydania decyzji

o pozwoleniu na budowę wlw zamierzenia inwestycyjnego, _, 1,1__,_^^r^_^._,^_i^ 
^,Na podstawie art. 64§2 ustawy z ania ią'Ćrń"u 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zwany

dalej Kpa, organ I instancji administracji architektonicmo - budowlanej-Pisńem z dnia 03,11,2020 r, mak:

AB.6740,1248.2020.3.PK werwał inwestora ao ńp.n i.nia przedmioto*.§o wniosku o braki formalne, Wszystkie

Liur.i *vnilu: ące zwlw wezwania zostaŁy uzupehrione w .-,naczo'ym tenninie.

Zgodnie zart,33ust. 2 pb ao wniostu o połot"ni" na budówę inwestordołączYłcztsry egznmPlarze Projektu

budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie ao 9vlpgloJ_Tia nieruchomością na cele budowlanę oraz

pozwolenie z dnia 11.09.2020 r,znak: WU6Z _żN.stąz.tozć.zózo.pw wydane przezł,ódzki Wojewódzki Konserwator

ffiytkó;" pozwoleniu na inne dziaŁaniaprzy zabytkuwpisanym do.Rejestru Zabytków,

W ocenie organu I instancji przedłozony p;; ń;".ńra_wniosók i dokumenty formalno-prawne są komPletne,

projekt budowlany spehia wymagania okreslóne w art, 34 pb oraz jest opracowany zgodnie z roąorządzeniem

Ministra Transportu, suJo;ni"t*al Gospodarki tvtorstiej z dniałS 
^kwiótrriaiolz 

r. w sPrawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego. uzyskał ,owni"z niezbędne opinie, uzgodnienia, ponłolenia i inne dokumenty

wymagane przepisarni szczególnym i oraz zawiera,zaświadćzenie ó którym ńo*u * ń:|ż ust, 7 pb, aktualne na dzień

opracowania projektu. o&uioeńacja projektowa zostńawykonana pńz osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

budowlane, aktualnie wpisane na listę człoŃów właściwej ińy samorządu 
"u*ódo*"go 

, Zgodnie z art,20 ust 4 w/w

ustawy osoby te dołączyĘ oświadczenia o .po.rąJ""niu i*.i.[to budowlanego zgodnie z obowiąrującYmi PrzePisów

i zasadami w iedzy techn iczrrej.
Teren inwestycji usytuowany jest w granicach obszllu objętego miejscowym ,planem 

zagospodarowania

przestrzennego Miastai ń;' z"iti oĘniującego cĄ obszar"mińta i gminy, zatwierdzonego Uchwałą Nr

xxl|l|4ż/2004 Rady Miejskiej w Zelowie d"[id o;ajazoółr. (Dz.Urz. wo.jewodztwaŁÓdzkiego z2004r. Nr 200'

poz. 1780). pt*o**u ń*"s"tycja jest ?g9dn; , ipiu^i w/w planu miejsc-owego w zakresie ustaleń ogólnych jak

i ,""r.goio*v 
"t 

, atuxz" )p.ńirńi odiębnymi, w tym techniczro,_ budowlanymi,

W myśl art. :iust.'4 pL, w razie ip"ńi"ńi" ńńugan określonych w art 35 ust. l i art, 32 ust, 4 Pb, organ nie

może odmówie wyOania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
^_.,^ ^_^l_:^;. rr^,*acąa h

ruruń nu uwadzi iz pr"eńńońy wniosek i dokumentacja projektowa speŁriają wymagania zawarte W Przeplsac

orzeczono jak w sentencji.

od decyzji przysługuje stronom prailo wniesienia odwołania do WojewodY ŁÓdzkiego za PoŚrednictwem

Starosty Bełchat'owsiiego, w terminie I4 dni od dnia jej doręczenia,

W trakcie biegu terminu do wniesienią odwółąnią strona może zrzec się prawa do wniesienia ońłołąnia wobec

organu, który wydal decyzję,
Z dniem doręczenia organowi I instancji oświadczenia o zrzeczeniu się prała do wniesienia ońłołania przez

ostatniq ze stron postępowanią, decyzja staje się ostateczna,

ł}da{r€wid-
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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:- l) oświadczenie kieiownika bu<lowy (rŃót), stwierdzające spoządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia orz pzyjęcie obowiązku

kierorvania budową (robotami budowlanymi), atakżc zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 u§t. 7 ustawy zdnia7 liPca 1994 r. , Prawo

budowlane;
2) 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

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
3) 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

budowlarrego o zakończeniu budowy,.1ezeti organ ten, w teminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciw w drodze decyąji. Pzed przystąpieniem

do ulyłkoiania obiekfu budowlanego inwestoi jest obowiąay uzyskać decyzję o poavoleniu na użrytkowanie, jeZeli na budowę obiektu budowlanego jest wYmagane

po"*Ól"ni" na budowę i jest on zaiiczony do kategorii: v, Ix_xvl XVII (z wyjątkiem warsźatów rzemieślniczych, stacji obsfugi pojazdów, myjni smochodowych

i euażry fu pięciu stanowisk włąonie), XVnl (" wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowYoh:

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

melioracyjnych), XXVIn-)O(X.
3. Inwesiór moie przrystąpió do ulytkowmia obiektu budowlanego przed wykonaniem w§zrystkich robót budowlanych pod wanrnkiem uzyskania decyzji o Pozwoleniu na

uirytkowmie wydanej przez właściwy orgm 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 właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowa<lzi obowiązłową kontrolę

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 do

prz€prowadz€nia obowiązkowej kontroli budowy.

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 zośanie przerwana na czas dłuŻsry niŻ 3 lata-

Adnotacja dotycząca oplatv skarbowei :

zart.2pkt2ustawyoopłacieskarbowejzdnia16listopada2006r.(t.j.:Dz,U.z2020r.,
poz. 1546).

Z,ałącznikil
l. projekt budowlany -2 egzemplwze dla inwęstora

.ł.ifżl.i nn|€FaaSffi§F
, łstateEna dn n .ł,i:,,.,Ż#!,.Ż 4
hpltidóuy, a* ..9)lS!# ł

Otrzvmuia:
,Ńńr-krkatolicka Parafia p.w. Św. Teodora Męczennika i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kociszewie

Budowlanego w Bełchatowie (+ l egzemplarz projektu budowlanego).

budowlanego).

Do wiadomości:
l, Powiatowy Inspektor Nadzoru
2.Urząd Miejski w Zelowie.
3. a. a. (+ l egzemplarz projektu

i]( jN},DźlAŁU

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 określonym tymi 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 okeślające zasady archiwizacji i przechowywania
dokumentów urzędowych.
8. W związku zprznlwarzaniem danych osobowych, osobie któĘ dane dotycą, prrysfugują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii łch danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
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 prawidłowość danych 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 wolności osoby, 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 zgodność przretwarzanią 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 właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
ll.Urąd nie profiIuje danych w rozumieniu Rozporządzenia .
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