Starostwo Powiatowe w Koscierzynie

Starosta Ko6cierski
Ko6cierzyna, dnia

2l wzesnia

2018 roku

48.6740.574.2018

DECYZJA
Nr AB.6740.574.1 .2018

Na podstawie aft.28, ad.33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rokuPrawo budowlane (Dz.U. z 1,994 Nr 89, poz. 414 z po2n. zmian.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz.u.
z 1960 Nr 30 poz. 168, z p6in. zmian.), po rozpatzeniu wniosku o pozwolenie na budowq
z dnia '14 sierpnia 2018 roku

zatwierdzam projekt budowlany i wydaje pozwolenie na budowe
dla: Gmina [riejska Ko6cierzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kosciezyna

obejmuj4ce!
przebudowQ i rozbudowQ budynku Uzqdu lvliasta Ko6cierzyna, zaprojektowanej na terenie
dzialki nr 70/19, polozonej w obrebie ewidencyjnym 04 w Miescie Ko6cierzyna

.

Rodzaj rob6t budowlanych:

'1. przebudowa i rozbudowa istniejqcego budynku

.

Funkcja i rodzaj zabudowy:

zabudowa obiekt6w administracji publicznej
Projektanci:

1. mgr inz. arch. Anna Milzyiska, posiadajqca uprawnienia budowlane nr 6070/Gd/94 w
specjalno6ci architektonicznej, wpisana na listq czlonk6w Pomorskiej Okregowej lzby
Architekt6w pod numerem ewidencyjnym PO-0322;
2. m$ inz. Jacek Zieli6ski, posiadajqcy uprawnienia budowlane nr POM/0039/POOS/'14, do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
uzedzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych, wpisany
na listQ czlonk6w Pomorskiej Okregowej lzby ln2ynier6w Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym POlil/lS/0216/14i
3. in2. Roman Glowacki posiadajqcy uprawnienia budowlane nr POM/0003/PWOE/'11 do
projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
specjalno6ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
i
elektroenergetycznych, wpisany na liste czlonk6w Pomorskiej Okregowej lzby ln2ynier6w
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym POMllElO24gl11.

i

elektrycznych

Z zachowaniem nastqpujqcych warunk6w:
1.
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3.tefffttlirfo#i
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b) tymezasowyeFobiektew+udowlariyehr
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5. inwestor jest zobowiqzany:

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 N4aja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski. pl
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b) pzed pzystEpieniem do uzytkowania uzyska6 ostatecznq decyzjQ o pozwoleniu na
uZytkowanie;
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wynikajqcych z art. 36 ust.
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oraz 42 ust. 2 i3, 55 ustawy Prawo budowlane.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 107 54 Kodeksu postQpowania administracyjnego Starosta Ko6cierski odstapil
od uzasadnienia niniejszej decyz.ji, poniewa2 uwzglednia ona w caloscizadanie strony.
Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Wojewody Pomorskiego w Gda6sku
za po6rednictwem Starosty Koscierskiego, w terminie '14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z ai.. 127a S1 Kodeksu postQpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania, strona mo2e zrzec siQ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
admrnistracji publicznej. kt6ry wydal decyzjQ.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej ogwiadczenia o zzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postqpowania, decyzja staje siQ ostateczna
iprawomocna.
Po zlo2eniu oswiadczenia nie bedzie mo2na siQ od niej juz odwola6, ani wnie66 skargi do
sqdu administracyjnego.
ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJi
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Otrzymujq (strony postepowania):
1. Gmina l\4iejska Koscierzyna, Ul. 3 N/taja 9A, 83-400 Koscierzyna
- waz z 2 egz. zatMietdzonego projektu budowlanego
2. ala

-r;";,;;;;;;'

Do wiadom06ci:
'1.

Burmistz Miasta Ko6cierzyna
2. Powiatovvy lnspektorat Nadzoru Budowlanego w Kosciezynie
83-400 Koscierzyna, ul.3 Maja 6
-wazz 1 egz. zalwierdzonego projektu budowlanego
3. Wydz. GiGN - Wm

Pouczenie
lnwestor jest obowiazany zawiadomia o zamierzonym terminie rozpoczQcia rob6t
budowlanych wla6ciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujEcego
nadz6r nad zgodnosciq reatizacji budowy z projektem, dolqczajqc na pi6mie:
'1) oswiadczenie kierownika budowy (rob6t) stwierdzajece sporzqdzenie planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oGz ptzyjQcie obowiqzku kierowania budowq
(robotami budowlanymi), a tak2e zaswiadczenie, o kt6rym mowa w art '12 ust' 7
ustawy z dnia 7 lipca '1994 r. Prawo budowlane;
pzypadku
ustanowienia nadzoru inwestorskiego oswiadczenie inspektora nadzoru
w
inwestorskiego stwierdzajace przyjqcie obowiqzku pelnienia nadzoru inwestorskiego
'12
nad danymi iobotami budowlanymi, a lak2e zaawiadczenie, o kt6rym mowa w art
'1994
r. Prawo budowlane;
ust.7 ustawy z dnia T lipca
informacjq zawierajqcq dane zamieszczone w ogloszeniu, o kt6rym mowa w art 42 ust'
2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zob. ai 41 ust 4 ustawy z
dnia T lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Do
2.
u2ytkowania obiektu budowlanego, na kt6rego budowe wymagane jest pozwolenie na
budowe, mozna przystqpi6 po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorQczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane). Przed przystqpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowiAzany uzyskac decyzjQ o pozwoleniu na u2ytkowanie, jezeli na
budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowQ ijest on zaliczony
do katigorii: V, lX-XVl, XVll (z wyjqtkiem warsztat6w zemieslniczych, stacji obslugi
pojazd6w, myjni samochodowych i gara2y do pigciu stanowisk wlqcznie), Xvlll (z
wyjqtkiem obiekt6w magazynowycht budynki skladowe, chlodnie, hangary iwiaty, a tak2e
budynk6w kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
strainice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), )(x, XXll (z wyiqtkiem plac6w
sktadowych, postojowych i parking6w), XXIV (z wyjqtkiem staw6w rybnych), XXVII (z
wyjqtkiem jaz6w, wal6w przeciwpowodziowych, opasek i ostr6g brzegowych oraz row6w
melioracyjnych), XXVlll-XXX (zob. art. 55 ust. '1 pkt I ustawy z dnia 7 lipce 1994 r.
1.

Prawo budowlane).

lnwestor moze pzystqpi6 do uzytkowania obiektu budowlanego pzed wykonaniem
wszystkich robdt budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej pzez wla6ciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. I pkt
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
4. lnwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakollczeniu budowy mo2e wystApi6 z
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z
dnia T lipca '1994 r. Prawo budowlane).
5. Pzed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
wla6ciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiqzkowq kontrolq budowy
zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca '1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1
uitawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiqzkowej
kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia T lipca 1994 r. Prawo budowlane).

2.

lntegralnq czescia niniejszei decyzii iest proiekt budowlany - zal' Nr
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