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D E C Y Z J A N R 6740.42.2013 

Na podstawie art.28 art.33 us t l art.34 ust.4 i aiT.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (D/.l.L ?: 2010 r, nr 243, poz.ló23 z późn. zm.) oraz na podstawie art.104 ustawy /. dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (D/.U. / 2000 r. Nr 98 poz,1071 z 
późn. zm.). 
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 21 lutego 2013 r. 

zatwierdzani pn>jckr budowlany i u dzid ani pozwolenia na budowę 

Z a k ł a d o w i Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

z sied/ibij w Sępólnie K r a j e ń s k i m przy ul. E . Orzeszkowej 8, 

inwestycji w całości obejmującej rozbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków w Sępólnie 
Krajeńskim na działkach nr ew, 169/6, 171/1, 173/1 - obręb Sikorz/ gin. Sępólno Krajeńskie, 
kategoria obiektu XXX, wg projektu budowlanego opracowanego przez: mgr inż. Zofię Grodzką 
upr. biiii, nr MA/029/07 w specjalności architektonicznej do projektowania be/ ograniczeń, nr 
zaświadczenia MA-2145, inż. Wiesława Zaczkliwskiego npr. bud. nr Sl-620/79 w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej do sporządzania, projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-
budowlanych budynków ora/ innych budowli, nr zaświadczenia MAZ'BO/0002/02. inż. Mirosława 
Fink upr. bud. nr Wa-489/01 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nj 
zaświadczenia MAZ/BO/2913/02. inż. Krzysztofa Pcjda upr. bud. nj Sl-287/83 w specjalności 
konstinkc}jnc—inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych, 
nr zaświadczenia MAZ/BD/7526/01. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 3 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, mgr inż. Wisławę Pukacką upr. 
bud. nr 303/69/P w specjalności inżynierii sanitarnej do sporządzania projektów budowlanych, nr 
zaświadczenia WK.P/IS/4161/0i, mgr inż. kwę Kzcźniczak upr. bud. nr 25(J/Kf>/Pw w specjalności 
i n sta la cyj no-inżynieryjnej w zakresie sicei sanitarnych ora/ instalacji sanitarnych, nr oświadczenia 
WKP/1S/44U6/01. mgr inż. Pawia Gąsiorowi c/a upr. bud. nr S54/94/W7. w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, nr ZFIświadczenia LOD/M8177/07, i 
sprawdzonego przez: mgr inż. Barbarę Kozak upr. bud. nr MA/012/10 w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, nr zaświadczenia MA-2226. inż. Tomasza 
Korytowskiego upr, bud. nr MAZ/0042/POOK/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-bu do wlanej, nr zaświadczenia MAZ/BO/0769/07 : mgr irtż. Jacka Zawadzkiego upr, 
bud. nr \Va-lW8/90 w specjalności konslrukcyjno-bndowlanej do sporządzania, projektów1 w zakresie 
rozwiązali konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, nr zaświadczenia 
MAZ/BO/6042/01, , inż. Iwonę. T.iżewska. upr. bud. nr \VBP-11-K-838Ó/}W77/S3 w specjalności 
inst. inż. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, I U zaświadczenia MAZ'lS/6076/02 : mgr inż 
Marku Szamockiego npr. bud. nr LOD/1911/PWOF/32 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i ciekiroenergetyc/nvdi bez ograniczeń, nr zaświadczenia 
I.OD/IE/9672/12. 

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art.36 ust l , art.42 ust.2 i 3 oraz art.54 ustawy -
Prawo budowlane: 
1. Szczególne warunki zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: 

- przestrzegać wymogi i uwagi, jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany. 
- zabezpieczyć przed dostępnością osób postronnych teren budowy, 
- kierownictwo budowy powierzyć osobom uprawnionvm. 
- zapewnie bezpiee/eiislwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych. 


