WZORY
PORADY PRAWNE

WZÓR ZARZ¥DZENIA STAROSTY
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
PROGRAMU DZIA£ANIA KOMENDY POWIATOWEJ
ZARZ¥DZENIE Nr ........................................Starosty ........................................ z dnia................................

w sprawie zatwierdzenia programu dzia³ania Komendy Powiatowej Policji w.................... na ................rok.

Na podstawie art.35 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 91, poz. 578 ze zm.) zarz¹dzam:

§1
Zatwierdzam Program dzia³ania Komendy Powiatowej Policji w
³¹cznik do niniejszego Zarz¹dzenia.

ÓR
Z
W
. na rok

. stanowi¹cy za-

§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Program powinien zawieraæ okrelenie celów g³ównych takich jak ograniczenie liczby przestêpstw i rozmiarów szkód spo³ecznej, czy te¿ podniesienie poziomu zadowolenia ze s³u¿by i pracy w policji, jak równie¿ zadania szczegó³owe np. identyfikacja potrzeb spo³ecznych w kwestii bezpieczeñstwa i sposób jej
przeprowadzania, udzia³ w opracowaniu programów na rzecz bezpieczeñstwa w poszczególnych gminach, udzia³ w innych strukturach zajmuj¹cych siê problemami bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej itp.

PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o samorz¹dzie powiatowym starosta sprawuj¹c zwierzchnictwo
w stosunku do powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek,
w uzgodnieniu z wojewod¹, a tak¿e wykonuje wobec nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy,
je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej zatwierdza programy ich dzia³ania.
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 wyposa¿enie obiektu w: instalacjê centralnego ogrzewania ........................................................................
gaz sieciowy ............................................................................................................................................
ciep³¹ wodê dostarczan¹ centralnie .........................................................................................................
 inne: w przypadku sieci: d³ugoci ...............................................................................................................
przekroje ............................................................................
napiêcie ..............................................................................
iloæ gospodarstw rolnych na wsi: pod³¹czonych do wodoci¹gu .....................................................................
w których zainstalowano urz¹dzenia kanalizacyjne .....................................................................................
..................................................
(podpis czytelny)
Za³¹czniki do wniosku ................... (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy itd..)
PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu budowlanego nale¿y uzyskaæ ostateczn¹ decyzjê o pozwoleniu na u¿ytkowanie, je¿eli:
 na wzniesienie obiektu jest wymagane pozwolenia na budowê i jest on zaliczony do kategorii V, IXXVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w za³¹czniku do ustawy
 zachodz¹ okolicznoci, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego
 przyst¹pienie do u¿ytkowania obiektu budowlanego ma nast¹piæ przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych.
Zgodnie z art. 57 i 56 Prawa budowlanego do wniosku nale¿y do³¹czyæ
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• owiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag do u¿ytkowania obiektu ze strony organów Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
• orygina³ dziennika budowy,
• owiadczenie kierownika budowy:
• o zgodnoci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowê oraz przepisami,
• o doprowadzeniu do nale¿ytego stanu i porz¹dku terenu budowy, a tak¿e - w razie korzystania - ulicy,
s¹siedniej nieruchomoci, budynku lub lokalu,
• protoko³y badañ i sprawdzeñ,
• owiadczenie o w³aciwym zagospodarowaniu terenów przyleg³ych, jeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzale¿niona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
• inwentaryzacjê geodezyjn¹ powykonawcz¹,
• potwierdzenie, zgodnie z odrêbnymi przepisami, odbioru wykonanych przy³¹czy,
• kopiê wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
• w razie zmian nieodstêpuj¹cych w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowê, dokonanych podczas wykonywania robót kopie rysunków wchodz¹cych w sk³ad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby tak¿e uzupe³niaj¹cy
opis (w takim przypadku owiadczenie o zgodnoci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowê oraz przepisami powinno byæ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, je¿eli zosta³ ustanowiony).
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